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1. Innledning 

 

Geitekontrollen er mjølkeprodusentenes informasjonssystem og datagrunnlaget for 

styringsverktøyene i mjølkeproduksjonen. 

 

TINE fastsetter reglene for Geitekontrollen.  

 

Geitekontrollen skal skaffe det enkelte medlem informasjon og dokumentasjon om egen 

besetning som grunnlag for planlegging, styring og kvalitetssikring av mjølke-

produksjonen. Geitekontrollen skal i tillegg gi: 

• grunnlag for landsomfattende avlsarbeid på geit 

• grunnlag for forebyggende helsearbeid og sykdomsbekjempelse 

• dokumentasjon ved livdyrsalg  

• grunnlag for produksjonsfaglig og økonomisk rådgiving 

• grunnlag for forskning, statistikk og prognoser 

• nødvendig dokumentasjon for å dekke krav fra det offentlige 

  

2. Medlemmets rettigheter og plikter  

 

2.1 Medlemskap 

Alle mjølkeprodusenter har rett til å bli medlem i Geitekontrollen. Innmelding skjer til 

TINE. Alle geiter og bukker som står i driftsenheten skal registreres i Geitekontrollen. Alle 

medlemmer er forpliktet til å følge de til enhver tid gjeldende reglene for Geitekontrollen. 

  

Medlemskap i Geitekontrollen gir medlemmet tilgang til: 

▪ system for registrering av opplysninger fra buskapen inn i Geitekontrollen 

▪ opplysninger om besetningen; løpende, periodiske og årlige. 

 

2.2 Mjølkemåling  

Medlemmet skal gjennomføre mjølkemålinger for hver enkelt geit slik beskrevet 

nedenfor. «Veiledning i oppsett av plan for mjølkemåling og uttak av mjølkeprøver for 

Geitekontrollen» er tilgjengelig på medlem.tine.no. 

• Kontrollåret begynner den 1. januar og avsluttes den 31. desember. 

▪ På kontrolldagen skal medlemmet måle mjølkemengde fra alle geitene i 

besetningen som mjølker på kontrolldagen. Kontrolldagen omfatter ett døgn. 

Kontrolldatoen er datoen for morgenmåling. Mjølkemengden oppgis i kg med en 

desimal.  

▪ Det skal måles mjølkemengde fra ei geit tidligst 15 dager etter kjeing. Geita skal 

regnes som avsinet fra den dagen den ikke lenger mjølkes regelmessig.  

▪ Medlemmet skal ha minimum 5, maksimalt 12 kontrolldager i løpet av 

kontrollåret. Tiden fra en kontrolldag til den neste skal være minimum 15 dager 

og maksimum 90 dager.  

▪ Avstanden mellom to kontrolldager er en periode. Periodenummer angir antall 

kontrolldager hittil i år.  
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2.3 Mjølkeprøver og -analyser 

 

Medlemmet skal ta ut mjølkeprøver fra hver enkelt geit for analyse slik beskrevet 

nedenfor. Veiledning for uttak av mjølkeprøver er tilgjengelig på medlem.tine.no. 

 

▪ Det skal tas ut mjølkeprøve fra hver enkelt geit for analyse minst 3 ganger i 

kontrollåret.  

▪ Ved konvensjonell mjølking skal det tas ut mjølkeprøve for analyse fra ett eller to 

mjølkinger i kontrolldøgnet. Mjølkeprøven skal være representativ for den enkelte 

geit sin mjølkemengde.  

▪ Mjølkeprøven skal analyseres for fett, protein laktose, celletall og frie fettsyrer. 

Analysene skal gjennomføres i henhold til metoder godkjent av ICAR. TINE kan 

utvide antall analyseparametre. 

▪ Mjølkemåling og uttak av mjølkeprøver skal skje med type mjølkemålere godkjent 

av ICAR.  

▪ Medlemmet har ansvar for vedlikehold og periodisk nøyaktighetskontroll av 

mjølkemålere i henhold til retningslinjer fra ICAR. 

 

 2.4 Identifikasjon 

Alle dyr i besetningen skal være merket i samsvar med «Forskrift om merking, 

registrering og rapportering av småfe.», https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-

11-30-1356?q=merking av småfe 

 

2.5 Registrering av fôringsopplysninger 

Medlemmet skal registrere kraftfôrtildeling ved hver endring av kraftfôrtildeling. 

 

2.6 Registrering av andre hendelser 

Følgende hendelser skal registreres i Geitekontrollen: 

 

▪ Kjeing/Oppmjølking 

▪ Utmelding 

▪ Innmelding 

▪ Helsekort 

▪ Jurvurdering 

▪ Paring 

▪ Inseminering 

▪ Avlating 

▪ Beiteslipp og innsett 

▪ Kraftfôr 

 

 

TINE kan åpne for registrering av andre hendelser. 

 

 

2.7 Registrering av opplysninger fra medlemmet 

Medlemmer som er autoriserte, kan selv registrere opplysningene i punkt 2.2, 2.5 og 2.6.  

 

Registreringene skal gjøres fortløpende og umiddelbart etter siste kontrolldag dersom 

ikke andre frister er bestemt i disse reglene. Medlemmet skal kontrollere feilmeldinger og 

foreta nødvendig retting umiddelbart. 
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Medlemmer som ikke registrerer opplysninger til Geitekontrollen selv, skal sende 

opplysningene til TINE Medlemssenter eller medlem.tine.no umiddelbart etter at 

mjølkemålingen er gjennomført. 

 

 

2.8 Samling av dokumentasjon  

Dokumentene som hører til Geitekontrollen er tilgjengelig på medlem.tine.no og i TINEs 

andre digitale kanaler. Medlemmet kan samle dokumentene og Helsekort i 

Geitekontrollpermen. Helsekort skal være tilgjengelig for veterinær og inseminør. 

 

3. Avtale med meieriselskap om bruk av Geitekontrollen 

Meieriselskap som har avtale med TINE om bruk av Geitekontrollen skal: 

▪ Sørge for at mottatte hendelser fra medlemmene som ikke registrerer egne data 

blir registrert senest påfølgende arbeidsdag. 

▪ Sørge for nødvendig retting av opplysningene senest påfølgende arbeidsdag.  

▪ Tilby opplæring i de arbeidsoppgavene som medlemmet skal utføre i 

Geitekontrollen.  

 

4. TINEs plikter 

4.1. Registrering og mottak av opplysninger 

TINE skal: 

 

▪ Vedlikeholde og videreutvikle program for registrering av opplysninger til 

Geitekontrollen på web.  

▪ Tilby system for nøyaktighetskontroll av mjølkemålere i henhold til ICARs 

retningslinjer. 

 

4.2. Lagring og bearbeiding av opplysninger 

TINE skal: 

 

▪ Lagre innsendte opplysninger til Geitekontrollen slik at de er tilgjengelig for 

medlemmet. 

▪ Bearbeide innsendte opplysninger til Geitekontrollen.  

 

Innsendte opplysninger og beregnede resultater gjøres tilgjengelig for medlemmet i 

Geitekontrollen på medlem.tine.no, i TINEs andre digitale kanaler eller gjennom de 

utskrifter som til enhver tid er bestemt.  

 

5. Kontrollmetoder 

Medlemmet kan velge hvilken kontrollmetode det vil benytte.  

 

▪ A-kontroll: Meieriselskapets rådgiver gjennomfører mjølkemåling og/eller 

prøveuttak ved hver kontroll. 

▪ B-kontroll: Medlemmet gjennomfører mjølkemåling og prøveuttak. 

 

6. Årsoppgjør i Geitekontrollen 

Medlemmene i Geitekontrollen får beregnet årsoppgjør i Geitekontrollen per 31.12 som 

viser status for medlemmets besetning. 
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▪ Medlemmer som tilfredsstiller krav til kontrolldager og prøveuttak får årsoppgjøret 

godkjent.  

 

▪ Medlemmer som ikke tilfredsstiller krav til kontrolldager og/eller prøveuttak får et 

ufullstendig årsoppgjør. 

 

 

7. Ekstrakontroll  

 

TINE gjennomfører ekstrakontroll for å kontrollere at de registrerte opplysningene er 

riktige og fullstendige.  

 

Ved ekstrakontroll, som i hovedregel tas døgnet etter ordinær kontrolldag, er TINE til 

stede ved måling av mjølk og uttak av prøver for analyse. Det skal ha vært tatt ut prøver 

til analyse på den ordinære kontrolldagen. Ekstrakontrollen omfatter alle geiter og både 

kveldsmjølking og morgenmjølking skal registreres. I tillegg skal registrering av andre 

opplysninger kontrolleres.  

 

Ekstrakontrollen skal ikke varsles på forhånd. TINE vurderer om resultatet av 

ekstrakontrollen er i samsvar med den ordinære kontrollen. TINE følger opp resultatet av 

ekstrakontrollen overfor medlemmet, og vurderer evt. korrigerende tiltak. 

 

 

 

8. Priser 

 
Pris på medlemskap i Geitekontrollen fastsettes av TINE og er tilgjengelig på 

medlem.tine.no.  
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9. Forvaltning av opplysningene i Geitekontrollen 

Det enkelte medlem eier sine opplysninger i Geitekontrollen. TINE forvalter 

opplysningene slik beskrevet i Regler for Geitekontrollen. 

Anonymiserte og bearbeidede opplysninger fra Geitekontrollen eies av TINE.  

 

Utlevering og offentliggjøring av resultater eller andre forhold som kan knyttes til det 

enkelte medlem, krever medlemmets samtykke. 

 

Geitekontrollen samhandler med: 

▪ TINE Råvaretorget 

▪ Produsentregisteret 

▪ Norsk Sau og Geit (NSG) 

▪ KSL 

 

 

Anonymiserte opplysninger kan utleveres til forskningsinstitusjoner for forskningsformål 

eller til offentlige institusjoner for spesielle formål.  

 

10. Opphør av medlemskap i Geitekontrollen 

Medlemmet kan melde seg ut av Geitekontrollen med tre måneders skriftlig varsel. 

 

Dersom et medlem ikke følger bestemmelsene i Regler for Geitekontrollen, kan TINE 

sende skriftlig varsel til medlemmet der medlemmet tilbys bistand til å bringe forholdene 

i orden. Medlemmet gis en frist til å rette forholdene. Er ikke forholdene utbedret innen 

denne fristen, opphører medlemskapet i Geitekontrollen med umiddelbar virkning. 

 

Opplysningene som er registrert i Geitekontrollen forblir i databasen etter at 

medlemskapet opphører. 

 

11. Endringer av reglene for Geitekontrollen 

TINE forbeholder seg retten til å gjøre endringer i reglene for Geitekontrollen med tre 

måneders varsel. 

 

12. Forhold til lover og forskrifter 

Regler for Geitekontrollen vil ikke erstatte, eller på annen måte sette ut av kraft 

gjeldende lover og forskrifter. 


