
Opplæring – Søknadsportalen Nyt Norge  
  
Slik legger du inn nytt produkt  
  
Produkter  
Øverst til høyre finner du knappen for å legge inn ny søknad på produkt. Her har du også mulighet til å eksportere din nåværende produktliste 
til Excel e.l.   

 
VIKTIG - Alle felt med rød * må fylles ut.    

  

  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Her følger en forklaring på hvordan du bør fylle ut de forskjellige feltene når du skal legge inn et nytt produkt.  
  
Pakningsvariant:   
Dersom et produkt finnes i flere pakningsvarianter / størrelser: legges disse inn i samme søknad.   
Første kolonne er obligatorisk, de øvrige fylles inn dersom informasjon er tilgjengelig.   Husk å 
trykk på lagre/legg til for hver linje.    
  
Etikett eller etikettmal?    
For å sikre at Nyt Norge-merket er korrekt tatt i bruk i henhold til designguiden for Nyt Norge skal det lastes opp bilde av etikett / godkjent 
etikettmal som viser plassering av logo på emballasje / pakning for alle produkter.    
  
Etikett: Etikett er anbefalt valg i de aller fleste tilfeller og spesielt dersom etiketten / emballasjen endres relativt ofte.    
  
Etikettmal benyttes dersom virksomheten har mange produkter som skal ha helt lik etikett over en lengre tidsperiode. Etikettmal må 
godkjennes før den kan benyttes som vedlegg til en produktsøknad. Fordelen ved å benytte etikettmal er at man slipper å laste opp en etikett til 
hvert produkt i f.eks en produktserie som inneholder mange produkter. Ulempen er at dersom man ønsker å endre utforming på noen av 
produktene som benytter malen, vil de øvrige produktene påvirkes av endringen.    
  
Sorteringsfunksjon:   
Alle brukere kan sortere på egne produkter og egne saker til behandling. Husk at denne sorteringen gjelder for produkter som er registrert i ny 
portal. Sorteringer gjelder ikke produkter som allerede er registrert inn i gammel løsning.    
  
Fjerning av produkter:   
Brukere kan selv slette produkter som tas ut av sortimentet / ikke lenger skal merkes med Nyt Norge.  
Husk at dette gjøres når produktet ikke er i salg lenger.    
  
Prydvekst:   
Navn på prydvekst: Benytt norsk betegnelse dersom det finnes.    



  


