
KLF 
Matmerk. nortura 

bondens selskap 

Bransjeavtale 

Overenskomsten gjelder for slakterier hos Nortura og Kjøtt- og fjørfebransjens 

landsforbund (KLF). 

1. Generelt

Inngått bransjeavtale mellom slakterimedlemmene hos KLF og Nortura er basert på
revidering av inngått avtale datert mai 2006 om Kvalitetssystem i landbruket (KSL) i
norsk kjøttproduksjon.

2. Bakgrunn

Avtalen er inngått med basis i at partene skal legge KSL til grunn som felles
kvalitetssystem ute hos sine produsenter, og for å sikre/ bidra til følgende:

• Krav til internkontroll og grunnlag til forbedring på det enkelte bruk.
• Dokumentasjon av en kvalitetsproduksjon i tråd med god dyrevelferd og gode

rutiner.
• Mulighet til å synliggjøre en solid og god produksjon ute på det enkelte bruk
• Bygge tillit for å sikre framtidig marked for norsk kjøtt.
• Ett felles verktøy for bransjen og det enkelte slakteri i å følge opp at deres

produsenter har en kvalitetsproduksjon i tråd med norsk regelverk og
eventuelle egne varemottakerkrav.

3. Aktivt kvalitetsarbeid med basis i KSL skal bidra til / sikre:
• Mat fri for smitte og fremmedstoffer
• Miljøvennlig produksjon
• God dyrevelferd
• Trygt arbeidsmiljø

4. Etablert KSL hos produsent forutsetter:
• Årlig gjennomgang (egenrevisjon) av drifta med basis i henhold til KSL

standarden.
• Motta KSL-revisor for ekstern revisjon.
• Rette opp avvik som er viktige for kjøttbransjen innen avtalte frister- se eget

vedlegg.

5. KSL-oppfølging hos slakteriene:
• Ha rutiner for jevnlig oppdatering av leverandørregister i KSL-databasen. Bare

aktive leverandører skal ligge i disse registrene.
• Informere om bruk og nytteverdi av KSL ut til produsentene. Herunder i

leverandørkrav og ved innmelding av slakt dersom etablert KSL mangler.
• Bruke produsentenes KSL-egenrevisjon ved slakterienes egne rådgivingsbesøk
• I samarbeid med Matmerk sette ut produsenter til eksternrevisjon
• Delta/ komme med innspill i arbeidet med revidering av KSL-standarden
• Legge til rette for datautveksling fra KSL-databasen
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