
Sauekontrollen



Animalia
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Animalia AS, eies av Kjøtt- og Fjørfebransjens
landsforbund (KLF) og Nortura SA i felleskap.

Animalia skal bidra til økt verdiskaping, reduserte
kostnader og høy tillit til norsk kjøtt- og eggproduksjon.

Gjennom å levere kunnskapsbaserte, nyttige og
kostnadseffektive tjenester skal Animalia styrke langsiktig
konkurransekraft for bonde og bransje.

Animalia arbeider langs hele verdikjeden



Husdyrkontrollene i Animalia
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Antall medlemmer

1.1.17:                       48 %                                          86 %                                        67 % mordyroppslutning



Hvorfor Sauekontrollen?
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Alt på nett, ingen papirer som "forsvinner"
Oversikt over dyrene og deres produksjon fra fødsel til slakt

Fordel for deg:
• Produksjonsstyring
• Du kan analysere og dokumentere resultatene
• Rådgivning fra slakteriet til deg som bonde

Fordel for alle:
• Bedre kvalitet på produktene levert til slakteri
• Basis for avlsarbeidet
• Forskning og dokumentasjon

Selv de
beste kan
bli bedre!



Forskjell på medlem og ikke-medlem?

5



Hva må registreres?
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• Avhenger av om du er avlsbesetning eller ei
Avlsbesetninger har økte «krav»

• For ikke-avlsbesetninger er det ingen krav, men vi anbefaler
minimum:

• Lamming
• Høstvekt
• Utmelding av døde/tapte dyr
• Slaktedata overføres fra slakteriet og dyr meldes ut



Registeringsmuligheter – ulike ønsker
og behov
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Avlsplan
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• Optimalisere kombinasjoner av søye/vær mht slektskap
og egenskaper (avlsindekser)

• Foreta digitale testparringer for å få innavlsgraden og
forventede avlsindekser (snitt av foreldrene) til et tenkt
avkom



Nytt måltall i Sauekontrollen –
Kg kraftfôr / kg slakt
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Hvor mange kilo kraftfôr det går med for å produsere et kilo
sauekjøtt?

Registrere besetningens årlige kraftfôrforbruk, med lagerstatus
ved årets start og slutt, samt innkjøp og svinn.

Måltallet vil være nyttig for å øke bevisstheten over eget forbruk.

Øke fokuset på grovfôrkvalitet

Måltallet vil kunne være et nyttig hjelpemiddel for rådgivere som
skal veilede produsenter om fôring av sau.



Kraftfôr fortsetter
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Det skilles per nå ikke mellom lammekjøtt og sauekjøtt i
beregning av måltallet. Det skilles heller ikke mellom
grupper av dyr som har fått ulike mengder kraftfôr, altså om
kraftfôret er gitt direkte til lam eller indirekte via søyene,
hvor mange lam søya har fått eller alder på dyrene.

Utregningen tar utgangspunkt i en stabil
besetningsstørrelse, noe som betyr at det blir korrigert for
både overfôringslam og påsettlam.

Måltallet kg kraftfôr/kg kjøtt vises i årsrapporten.



Dyreholdsjournal

13

• Mattilsynet har i økende grad begynt å etterspørre data
fra Sauekontrollen ved tilsyn.

• Dyreholdsjournal er man som småfeholder pålagt å føre.

• Hold Sauekontrollen ajour med dyrestatus (tap, kjøp,
salg) og du stiller kravene

• Rapport ble godkjent hos MT januar 2018



Dyrehelseportalen
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• Sauekontrollen sender til og mottar data fra
Dyrehelseportalen

• Dersom alle helsehendelser er registrert av veterinær
eller deg som produsent dekkes kravet til
matkjedeinformasjon (MKI)

• MKI tilsier at 24 timer før slakting skal slakteriet har
oversikt over helsesituasjonen i besetningen og for dyra
som skal slaktes
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Sauekontrollen app
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• Et supplement til weben
• Miniutgave av Sauekontrollen
• Ha programmet på lomma"til enhver tid
• Fungerer også uten nett/mobildekning
• Store registreringer og rapporter er den ikke egnet for.
• Kan brukes i kombinasjon med enkelte RFID-lesere



Informasjon fra Sauekontrollen
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• Nytt og tips i Sau og geit

• Animalia.no + innloggingssiden

• Facebook


