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Inn på tunet-tjenester 
Informasjon om godkjenningsordningen 

 
Revidert mai 2022 

 

Bakgrunn 
 
Godkjenningsordningen for Inn på tunet (IPT) ble etablert i 2012. Avtalepartene i landbruket 
(Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks- og matdepartementet) 
står bak. Stiftelsen Norsk Mat er tildelt ansvaret for godkjenningsordningen. 

 

De to hovedkravene som en IPT-tilbyder må tilfredsstille: 

 

• Tilbudet må være innenfor definisjonen på hva et Inn på tunet-tjenestetilbud er 
• Tilbyder må minimum tilfredsstille kravene i følgende sjekklister i KSL-standarden 

- Generelle krav til gården 
- Helse, miljø og sikkerhet 
- Inn på tunet 

 
 

1 Definisjonen - hvem kan bli godkjent  
 
Følgende definisjon er laget for hva Inn på tunet-aktiviteter skal være: 

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstilbud på gårdsbruk. Tilbudet skal gi 
mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog- eller 
hagebruk. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. 

 

Det er lagt opp til en bred definisjon av begrepet gårdsbruk, men tilbydere som driver 
virksomhet f.eks. med utgangspunkt i nedlagt militærleir og/eller skolebygning, eller driver 
kennel, kan ut fra det som er sagt ovenfor, ikke godkjennes som IPT-tilbyder. Tilbudet må 
være knyttet til et gårdsbruk med produsentnummer. Den som søker må også ha et registrert 
foretak (se www.brreg.no for mer info). 

 



 

 2 

 

2 Hvordan bli godkjent som Inn på tunet-tilbyder 
 
Godkjenningsprosessen starter ved at du gjennomfører “Inn på tunet-skolen" - 
https://www.innpatunet-skolen.no. slik at du har god kjennskap om IPT som næring og 
prosessen videre mot en godkjenning. Når du har gjennomført denne skal du registrere deg 
på Inn på tunet sin nettside – www.innpåtunet.no - klikk på «Vil du bli Inn på tunet-gård? Søk 
her».  

 

1) Stiftelsen Norsk Mat vurderer om din virksomhet faller innenfor definisjonen for IPT. Hvis 
vi vurderer at tilbudet kan være utenfor definisjonen, vil vi ta kontakt for å innhente flere 
opplysninger. Tilbud som anses å være innenfor definisjonen vil bli klargjort for egenrevisjon.  

 

2) Du gjennomfører egenrevisjon/internkontroll ved å minimum å gå gjennom kravene i KSL-
sjekkliste Generelle krav til gården, HMS og Inn på tunet. Har du andre produksjoner i tillegg 
må du huske å inkludere sjekklistene for disse. Egenrevisjonen skal gjøres elektronisk. Dette 
innebærer at du må opprette en personlig bruker med BankID. Les mer her: 
https://www.ksl.no/no/ksl-hjelp/ksl-hjelp/innlogging/innlogging-paa-1-2-3 

Når egenrevisjonen er gjennomført og alle avvik som er registrert på gården er lukket, vil du 
motta beskjed om videre fremdrift.  

 

3) Stiftelsen Norsk Mat gir en KSL-revisor i oppdrag å gjennomføre en IPT-revisjon hos deg. 
Revisor tar kontakt med deg for å avtale tidspunkt for IPT-revisjonen. 

 

4) KSL-revisoren gjennomfører IPT-revisjonen i tråd med fastsatt prosedyre. Revisjonen 
resulterer i en revisjonsrapport som sendes deg. 

 

5) Revisjonsrapporten behandles av Stiftelsen Norsk Mat, og du får beskjed om hvilken 
oppfølging som eventuelt kreves før godkjenning. Dette kan være dokumentasjon av avvik 
som er lukket, eller at det er behov for en ny IPT-revisjon. 

 

6) Hvis revisjonen avdekker uakseptable forhold, eller det kommer fram ting som gjør at 
tilbudet vurderes utenfor definisjonen, vil søknaden om godkjenning bli avslått. 

 

7)  Når Stiftelsen Norsk Mat har godkjent deg som IPT-tilbyder får du tilsendt et 
godkjenningsbevis. Godkjenningen gjelder for to år. Du kan da markedsføre dine tjenester 
som et IPT-tilbud og du kan bruke IPT-logoen. 

https://www.innpatunet-skolen.no./
http://www.innpåtunet.no/
https://www.ksl.no/no/ksl-hjelp/ksl-hjelp/innlogging/innlogging-paa-1-2-3
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3 Hvilken fordel har du av å være Inn på tunet-tilbyder? 
 
Som godkjent IPT-tilbyder kan du markedsføre din virksomhet som et IPT-tilbud. 

IPT-godkjenningen gjør at du lettere vil kunne inngå kontrakt med kjøpere, siden du har 
dokumentasjon på ditt kvalitetssystem. 

 

Du kan benytte IPT-logoen og den designguide som er utviklet. Designguide, logo og 
markedsføringsmateriell finner du i menyen når du er logget inn på din side i 
kvalitetssystemet. Denne tilgangen vil gjøre det lettere for deg å utvikle egen nettside og 
annet informasjonsmateriale om ditt tilbud. 

 

Stiftelsen Norsk Mat markedsfører IPT-tilbydere via sine nettsider, hvor det er en oppdatert 
database over alle godkjente tilbydere. Som tilbyder skal du selv oppdatere dine egne data, 
slik at opplysningene om ditt IPT-tilbud til enhver tid er korrekte. Tilbydere som ikke lengre 
har et tilbud, melder fra til Stiftelsen Norsk Mat og vil bli tatt vekk fra listen.  

 

 

4 Kan jeg bruke begrepet Inn på tunet og bruke IPT-logoen når jeg ikke er 
godkjent?  
 
Nei - det er kun godkjente tilbydere som kan benytte begrepet Inn på tunet og logoen.  

Du får tilgang til logo og designpakke fra den dagen vi åpner for at du kan gjøre egenrevisjon 
slik at du kan starte med å lage ditt eget profileringsmateriell. 
 

 

5 Hvor lang tid tar det å bli godkjent? 
  
Hvor kort (eller lang) godkjenningsprosessen blir, avhenger av din egen innsats når det 
gjelder å få etablert et kvalitetssystem og å oppfylle de kravene som ligger til grunn for en 
godkjenning. 

 

Det forutsettes at du som tilbyder er klar for en IPT-revisjon innen 6 måneder etter at du 
sender inn registreringsskjemaet. Vi ber derfor om at du vurderer hvor lang tid du trenger til 
forberedelsene, før du registrerer deg som søker. 
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6 Kurs 
  
Norsk Landbruksrådgiving (NLR) tilbyr kurs for IPT-tilbydere.  

 

HMS-kurs 
For å kunne godkjennes som Inn på tunet-tilbyder er det krav om å ha gjennomført HMS-
kurs. Stiftelsen Norsk Mat anbefaler kurset "Praktisk HMS-arbeid" i regi av NLR. Andre kurs 
vurderes individuelt. Det finnes en del rene nettbaserte HMS-kurs. Disse kursene blir ikke 
godkjent for IPT-tilbydere. 

 

IPT-kurs 
Norsk Landbruksrådgiving tilbyr et kurs som er særskilt utviklet for IPT-tilbydere. 
Hovedtemaer for dette kurset er: motivasjon for eget arbeid med IPT/KSL, etikk og moral, 
krav og lovverk, kartlegging - risikovurdering - tiltaksplan og egenrevisjon. 

Stiftelsen Norsk Mat anbefaler at IPT-tilbydere tar dette kurset, eller tilsvarende kurs som kan 
være utviklet av andre. Det er ikke et krav å ta dette kurset for å bli godkjent som IPT-
tilbyder. Ta kontakt med NLR-HMS eller Statsforvalterens landbruksavdeling i ditt fylke 
dersom du har spørsmål knyttet til relevante kurs. 

 

 
Kontaktinfo Stiftelsen Norsk Mat: 
e-post: ipt@norskmat.no 
Tlf.: 24 14 83 00  

 

mailto:ipt@matmerk.no
mailto:ipt@matmerk.no

	Bakgrunn  Godkjenningsordningen for Inn på tunet (IPT) ble etablert i 2012. Avtalepartene i landbruket (Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks- og matdepartementet) står bak. Stiftelsen Norsk Mat er tildelt ansvaret for godkjenning...
	De to hovedkravene som en IPT-tilbyder må tilfredsstille:
	 Tilbudet må være innenfor definisjonen på hva et Inn på tunet-tjenestetilbud er
	 Tilbyder må minimum tilfredsstille kravene i følgende sjekklister i KSL-standarden
	- Generelle krav til gården
	- Helse, miljø og sikkerhet
	- Inn på tunet
	1 Definisjonen - hvem kan bli godkjent   Følgende definisjon er laget for hva Inn på tunet-aktiviteter skal være:
	2 Hvordan bli godkjent som Inn på tunet-tilbyder  Godkjenningsprosessen starter ved at du gjennomfører “Inn på tunet-skolen" - https://www.innpatunet-skolen.no. slik at du har god kjennskap om IPT som næring og prosessen videre mot en godkjenning. Når...
	3 Hvilken fordel har du av å være Inn på tunet-tilbyder?  Som godkjent IPT-tilbyder kan du markedsføre din virksomhet som et IPT-tilbud.
	4 Kan jeg bruke begrepet Inn på tunet og bruke IPT-logoen når jeg ikke er godkjent?   Nei - det er kun godkjente tilbydere som kan benytte begrepet Inn på tunet og logoen.
	5 Hvor lang tid tar det å bli godkjent?   Hvor kort (eller lang) godkjenningsprosessen blir, avhenger av din egen innsats når det gjelder å få etablert et kvalitetssystem og å oppfylle de kravene som ligger til grunn for en godkjenning.
	6 Kurs   Norsk Landbruksrådgiving (NLR) tilbyr kurs for IPT-tilbydere.

