
Flytskjema og sjekkliste for pakking av varer på jordet 

Eksempler på produkter: blomkål, gulrøtter i bunt, løk i bunt, bær, frukt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HØSTING AV PRODUKTER 

- Produktene dras opp fra jorda 
eller kuttes løs med kniv 

- Blader fjernes 

 

 

PLASSERING AV PRODUKTER I 
HØSTEKASSER (IFCO/PAPP) OG 

TRANSPORT TIL KJØLEROM 

LAGRING PÅ KJØLEROM 

- Er det sikret at knivene som benyttes har knivblad 
som ikke kan knekke (tapetkniver kan ikke brukes)? 

- Er det sikret at høstekassene ikke er plassert rett på 
bakken 
 

VEIING OG MERKING AV PRODUKTER 

- Stikkprøvekontroller av vekt på 
produkt 

- Merking av kasser med 
ferdigprintede etiketter 

SKYLLING AV 
PRODUKTER 

- Fjerning av jord 
og fremmed-
legemer 

- Er det sikret at vannet som benyttes til skylling er 
rent? (Det må være rennende og ikke stillestående 
vann) 

- Er stedet der skyllingen foregår beskyttet mot 
forurensning fra miljø? 
 

- Er det sikret at vekten er beskyttet mot forurensning 
fra miljø? 

- Er det rutiner for jevnlig renhold av vekt? 
- Er det rutiner for å sikre korrekt merking (riktig 

pakkedato) 
- Er det sikret at emballasjen som benyttes er egnet til 

pakking av næringsmidler? 
 

- Er det sikret at produkter jevnlig transporteres til 
kjølerom og at produkter ikke blir stående lenge ute 
etter at de er lagt i høstekasser? 

- Er det sikret at produkter er beskyttet mot 
forurensning under transport? 

- Er det sikret at høstekassene er rene? 
 

- Er det sikret at renhold av kjølerom er inkludert i pakkeriets 
renholdsplan? 

- Er det sikret at produktene er beskyttet mot forurensning 
under lagring? 

- Er det inngått avtale med kjølemontør om årlig rengjøring av 
fordampere? 

- Er det sikret at det ikke drypper fra fordamper ned på 
produkter? 

- Leverer leverandør av skadedyrsikring tjenester i hht avtale 
(jevnlige besøk og rapporter, oppdater kart over åtestasjoner 
etc.)? 

- Er det sikret at kjølerommet er tett (ikke glipper mellom 
porter og gulv? 

- - Er det sikret at lysstoffrørene er splintsikre? 
 



Generelle rutiner for pakking av varer på jordet 

- Opplæring av ansatte i håndvask, hygiene og bruk av hansker og dokumentasjon på at dette 
er gjennomført. 

- Toaletter og håndvaskepunkter må være plassert i nærheten av der produkter høstes. 
- Toaletter og håndvaskepunkter må ha rent, rennende vann, såpe og tørkepapir. 
- Rutiner for bruk av hansker i alle trinn i pakkeprosessen 
- Rutiner for vask av arbeidstøy og regntøy 
- Høstekasser og annen emballasje må ikke plasseres rett på bakken. 
- Høstekasser og annen emballasje må lagres innvendig (ikke utendørs) og være sikret mot 

forurensning. 
- Rutiner for renhold av høstekasser 
- Rutiner for renhold av utstyr som benyttes i forbindelse med høsting/pakking 
- Rutiner for jevnlig tømming av avfallscontainere 
- Ansatte som har oppkast eller diaré skal ikke arbeide og skal være hjemme minimum 48 

timer ette siste gang de kastet opp/hadde diaré. 


