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Forord  
 
 

Reglene for Storfekjøttkontrollen styrer rettigheter og plikter for medlemmene og 
definerer ansvarsforholdene for drift av kontrollen. 

 
For det enkelte medlem og for fellesskapet er det viktig at vi kan stole på de 
opplysningene som er registrert i kontrollen. 

 
Vi oppfordrer derfor til å bruke reglene slik at alle som deltar i arbeidet med 

Storfekjøttkontrollen som medlem, rådgiver eller i administrasjonen, gjør sin del 
av jobben. 
 

Reglene er utarbeidet og vedtatt av Samarbeidsrådet for Storfekjøttkontrollen og 
er gjeldende fra 01.01.2016. 

 
Spørsmål om reglene rettes til Storfekjøttkontrollens administrasjon. 
 

 
Adresse:  Animalia 

  Postboks 396, Økern 
  0513 Oslo 
 

Telefon:   23 05 98 00 
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1 HVA ER STORFEKJØTTKONTROLLEN 

1.1 Formålet med Storfekjøttkontrollen  

Storfekjøttkontrollen er et medlemsbasert styringsverktøy for 

storfekjøttprodusenter.   
Fullstendig utfylt vil Storfekjøttkontrollen tilfredsstille "forskrift om sporbarhet og 

merking av storfe og storfekjøtt mv" samt matkjedeinformasjonskrav i "forskrift 
om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse 
(animaliehygieneforskriften)"1. 

På bakgrunn av hendelser registrert i besetningen skal Storfekjøttkontrollen: 
 

 Skaffe det enkelte medlem informasjon og dokumentasjon om egen 
buskap som grunnlag for planlegging, styring og kvalitetssikring av 
produksjonen. 

 Gi grunnlag for landsomfattende avlsarbeid på kjøttfe. 
 Gi nødvendig informasjon til forebyggende helsearbeid og 

sykdomsbekjempelse. 
 Skaffe dokumentasjon ved livdyrsalg. 
 Gi nødvendige opplysninger for generell rådgiving, informasjon, 

forskning, statistikk og prognoser. 
 Være en del av de tiltak som skal skape et aktivt og levende 

produsentmiljø. 

1.2 Datakilder   

Opplysningene til Storfekjøttkontrollen kan hentes fra medlemmets besetning, 

slakteoppgjør, TYR, Biobank, Dyrehelseportalen, Genos seminregister, 
Husdyrregisteret, Kukontrollen, Produsentregisteret og andre kilder som 

Samarbeidsrådet godkjenner. Se pkt. 7 Personvern.  
 
 

2 ANSVAR OG MYNDIGHET 
Animalia har den sentrale administrasjonen av Storfekjøttkontrollen, med ansvar 

for drift og utvikling. Animalia eier rettighetene til Storfekjøttkontrollens 
database, webprogram og app. Slakteriene er ansvarlig for lokal oppfølging av 

sine medlemmer. 
 

 Animalia skal tilby en brukervennlig tjeneste som er oppdatert og tilgjengelig i 
tråd med generell it-utvikling. 

 Animalia skal sørge for sikker lagring av data og gode backup-rutiner.  

 Animalia skal legge til rette for at tjenesten i så stor grad som mulig oppfyller 
offentlige krav, og at pålagte data rapporteres fortløpende.  

 
Samarbeidsrådet for Storfekjøttkontrollen er det faglig veiledende organet som 
har ansvaret for å godkjenne reglene for Storfekjøttkontrollen. Samarbeidsrådet 

for Storfekjøttkontrollen består av en representant fra hver av organisasjonene 
Nortura, Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund og TYR. Animalia er sekretariat. 

                                                 
1 Animaliehygieneforskriften setter krav om at informasjon av betydning for slakting og kjøttkontroll skal være 

kjent for slakteriet 24 timer før slakting. Dette innebefatter alle helsehendelser og behandlinger, også 
eventuelle diagnoser og behandling gjort av eier/røkter. Det er presisert at forhold av betydning for transport, 
som halthet, brokk, skader skal meldes. Forskriftskravet er ivaretatt dersom all denne informasjon rapporteres i 
Storfekjøttkontrollen. 

 



 5 

 

3 OMFANG AV REGLENE 
Reglene for Storfekjøttkontrollen omfatter instrukser som er nødvendige for å 

kvalitetssikre registreringene i besetningen. De gir oversikt over hvilke andre 
opplysningskilder som finnes, regler for bruk av opplysningene i tillegg til 

rettigheter og plikter som følger med medlemskap i Storfekjøttkontrollen. 
 
 

4 MEDLEMMETS RETTIGHETER OG PLIKTER 

4.1 Medlemskap 

 Alle norske storfeprodusenter har rett til å bli medlem i 
Storfekjøttkontrollen.  

 Alle medlemmer plikter å følge reglene for Storfekjøttkontrollen. 
 Innmelding skjer til det slakteriet som medlemmet leverer til. Nye 

medlemmer kan melde seg inn gjennom hele året. 

 Det kan bare være ett medlemskap per driftsenhet. 
 Utmelding skjer til det slakteriet som medlemmet leverer til. 

 Medlemmer som ikke følger reglene for Storfekjøttkontrollen kan bli 
ekskludert. 

4.2 Grunntilbud 

Medlemskap i Storfekjøttkontrollen gir: 
 Tilgang til Storfekjøttkontrollens applikasjoner. 

 En rådgiver/kontaktperson hos slakteriet som kan bistå med hjelp til 
programmene og utsending av rapporter.  

 

Det er opp til det enkelte slakteri å utarbeide tilbud om rådgiving og kurs 
til sine produsenter. 

4.3 Innrapportering 

 Medlemmet registrerer selv besetningsopplysninger i 
Storfekjøttkontrollen. Alternativt kan tjenesten kjøpes av slakteriet. 

 Medlemmet plikter å melde alle storfe i besetningen inn i kontrollen. 
Unntak er dyr som medlemmet har meldt inn i Kukontrollen. 

 Medlemmet plikter å registrere alle offentlig pålagte opplysninger, jf. 
"Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt mv". I 
tillegg skal eventuelle andre opplysninger som Samarbeidsrådet for 

Storfekjøttkontrollen bestemmer rapporteres. Medlemmet har ansvar 
for at opplysningene er fullstendige og korrekte. 

 Medlemmet plikter å stille sine data tilgjengelig for rådgiver og andre 
brukere av data fra Storfekjøttkontrollen som er godkjent av 
Samarbeidsrådet. Se pkt. 7 Personvern. 

 Registrering av data kan også skje i andre programmer som 
Storfekjøttkontrollen utveksler data med (f.eks. elektroniske vekter 

m.m.). Slike programmer skal tilfredsstille Storfekjøttkontrollens krav 
til datakvalitet.  
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5 RÅDGIVERS/SLAKTERIETS ANSVAR OG PLIKTER 

5.1 Registrering av opplysninger 

 Rådgiver plikter å skaffe medlemmet nødvendig noteringsmateriell. 

 Rådgiver plikter å registrere mottatte data fra medlem uten unødig 
opphold.  

 Rådgiver har full tilgang til medlemmenes data i Storfekjøttkontrollen, 
men skal gi medlemmet beskjed dersom det gjøres endringer i 
datagrunnlaget. 

 Rådgiver skal bidra til at medlemmer i sitt område rapporterer inn data 
til Storfekjøttkontrollen innen gjeldende frister. 

 Rådgiver plikter å registrere inn- og utmelding av medlemmer 
fortløpende.  

 Rådgiver er selv ansvarlig for å holde kontroll med hvilke medlemmer 

han/hun registrerer data for og hvilke som registrerer selv.  

5.2 Opplæring av medlem 

 Rådgiver skal bistå medlemmene med grunnopplæring og brukerstøtte 
ved behov.  

5.3 Kontroll av data 

 Rådgiver skal bidra til at medlemmenes opplysninger er av god 
kvalitet.  

5.4 Utsending av rapporter 

 Rådgiver skal sende ut rapporter på forespørsel fra medlemmer.  

5.5 Rådgivning 

 Faglig rådgivning omfattes ikke av regelverket. All rådgivning på 
grunnlag av rapportene i Storfekjøttkontrollen skjer ut fra avtale 

mellom medlemmet og slakteriet. 
 
 

6 PRISER 
Pris på medlemskap i Storfekjøttkontrollen fastsettes av slakteriet 

medlemmet er tilknyttet. 
 

 

7 PERSONVERN  
 Opplysninger i Storfekjøttkontrollen inneholder ikke sensitive 

personopplysninger og trenger derfor ikke konsesjon fra ”lov om 
behandling av personopplysninger”.  

 Databasen inneholder personlige opplysninger om drift. Dette begrenser 
hvordan opplysningene i Storfekjøttkontrollen kan innhentes, brukes og 

kobles til andre registre. 
 

Opplysninger fra Storfekjøttkontrollen skal ikke kobles med andre registre 

enn: 
 

 Slakterienes dataregistre 
 TYR 
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 Genos databaser 

 Produsentregisteret 
 Husdyrregisteret 

 Kukontrollen 
 Dyrehelseportalen 
 Biobank 

 Norsk Genressurssenter 
 

Eventuelle endringer/tilføyelser i denne listen trenger ikke medføre endring av 
reglene, men må godkjennes av Samarbeidsrådet for Storfekjøttkontrollen.  

 

 

8 EIENDOMSRETT TIL OPPLYSNINGENE 
Det enkelte medlem eier sine opplysninger i Storfekjøttkontrollen. 
Opplysningene forvaltes i samsvar med Regler for Storfekjøttkontrollen 

vedtatt av Samarbeidsrådet for Storfekjøttkontrollen. Personell som arbeider 
med Storfekjøttkontrollen skal ikke informere uvedkommende om oppnådde 
resultater eller om andre forhold om den enkelte produsent som de får 

kjennskap til gjennom sitt arbeid. 
 

Offentliggjøring av resultater eller andre forhold som kan knyttes til den 
enkelte medlem krever medlemmets samtykke. Anonymiserte og 
sammenstilte resultater eies av Storfekjøttkontrollen. Data kan stilles til 

rådighet for forskningsformål. Ved slik datautlevering kreves avtale om 
anonymisering og sikker oppbevaring av data. Retningslinjer for utlevering 

av data skal vedtas av Samarbeidsrådet for Storfekjøttkontrollen. 
Indirekte eller direkte kommersiell bruk av data fra Storfekjøttkontrollen skal 
avklares med Samarbeidsrådet for Storfekjøttkontrollen. 

 
9 MEDLEMSSKAP 

Medlemskap i Storfekjøttkontrollen gjelder 1 år fra inngåelse med løpende 
fornyelse årlig dersom ingen av partene sier opp medlemskapet i 

mellomtiden. Dersom medlemskapet angres innen 12 uker etter inngåelse, 
kan medlemskapet heves. Kostnader medlemmet måtte ha hatt i forbindelse 

med medlemskapet blir ikke refundert.  
 

Brudd på Regler for Storfekjøttkontrollen kan føre til avslutning av 
medlemskapet med umiddelbar virkning.  

 
Slakteri har rett til å si opp medlemskapet med umiddelbar virkning dersom 

medlemmet ikke betaler abonnementsavgiften.  
 
 


