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Rasegodkjenneravtale for 

Sauekontrollen 
 
Avtalen regulerer forholdet mellom  
Animalia AS, orgnr.  919 117 060 

som leverandør av tjenesten Sauekontrollen  
og rasegodkjennere registrert som bruker av tjenesten. Produsent omtales 

som medlem i Avtalen.  
 

 

1 OMFANG AV AVTALEN 
Rasegodkjenneravtalen for Sauekontrollen omfatter instrukser for å kvalitetssikre 

registreringene i besetningene. Den gir oversikt over hvilke opplysningskilder 
Sauekontrollen utveksler data med, regler for bruk av opplysningene i tillegg til 

rettigheter og plikter som følger av tilgang i Sauekontrollen. 
 

 
2 FORMÅL MED SAUEKONTROLLEN 
Sauekontrollen er et styringsverktøy for saueprodusenter. Fullstendig og 
løpende utfylt vil Sauekontrollen tilfredsstille "Forskrift om merking, registrering 
og rapportering av småfe" samt matkjedeinformasjonskrav i "Forskrift om 

særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse 
(animaliehygieneforskriften)"1. På bakgrunn av hendelser registrert i besetningen 

skal Sauekontrollen:  
 

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

• Gi grunnlag for landsomfattende avlsarbeid på sau. 

• Formidle rapporteringspliktig matkjedeinformasjon til varemottaker 
• Gi nødvendig informasjon til forebyggende helsearbeid og 

sykdomsbekjempelse. 
• Gi dokumentasjon ved livdyrsalg. 

• Bidra med kvalitetsdata til generell rådgiving, forskning, statistikk og 
prognoser. 

• Være en del av de tiltak som skal skape et aktivt og levende produsentmiljø. 
 

3 ANSVAR OG MYNDIGHET 
Animalia AS har den sentrale administrasjonen av Sauekontrollen, med ansvar 

for drift og utvikling. Animalia AS eier rettighetene til Sauekontrollens database 
og applikasjoner.  

 

• Animalia AS skal tilby en brukervennlig tjeneste som er oppdatert og tilgjengelig, i 
tråd med generell it-utvikling. 
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• Animalia AS skal sørge for sikkert mottak, lagring og formidling av data og ha 
gode backup-rutiner. 

 

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

 
Samarbeidsrådet for Sauekontrollen er det faglig veiledende organet som har 
ansvaret for å godkjenne Rasegodkjenneravtalen for Sauekontrollen. 

Samarbeidsrådet for Sauekontrollen består av en representant fra hver av 
organisasjonene Nortura, Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund og to 

representanter fra Norsk Sau og Geit. Animalia AS er sekretariat. 
 

 

4 RASEGODKJENNERENS ANSVAR OG PLIKTER 

4.1 Formål 

Formålet med tilgangen er å kunne tilby rasegodkjenning i besetninger. 
 

4.2 Tilgang 

• Rasegodkjenner har tilgang til alle besetninger i Sauekontrollen.  
• Rasegodkjenner har kun mulighet til å registrere data relatert til 

rasegodkjenning, for øvrige data i Sauekontrollen har rasegodkjenner kun 
begrenset lesetilgang (indekser, stamtavle og høstvekt).  

 
 

5 PERSONVERN  

5.1 Personopplysninger 

 Sauekontrollen inneholder følgende opplysninger om rasegodkjenner: 
• Navn 

• Adresse 
• Telefon og mobilnummer 
• E-postadresse 

 
Animalia AS er behandlingsansvarlig for disse opplysningene og denne 

rasegodkjenneravtalen utgjør det rettslige grunnlaget for denne 
behandlingen.  

 
Formålet med oppbevaring av personopplysninger om rasegodkjenner er for 

at medlemmer og administrasjon skal kunne kontakte rasegodkjenner ved 
behov.  

 
Alle innlogginger i Sauekontrollen logges med brukernavn og tidspunkt og blir 

lagret fram til neste innlogging.    
  

Registrering av data i Sauekontrollen logges fortløpende med brukernavn og 
tidspunkt for registrering/endring. Dette slettes ikke. 
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Brukernavn og passord er personlig og skal ikke under noen omstendigheter 

deles med andre.   
 

Sauekontrollen behandler ikke særlige kategorier av personopplysninger 
(tidligere kalt sensitive personopplysninger). 
 

Animalia AS sørger for et forsvarlig sikkerhetsnivå på tjenesten i tråd med 
gjeldende regelverk.   

 
I Animalias personvernerklæring finner du utfyllende informasjon om hvordan 
Animalia behandler personopplysninger. Dersom du har spørsmål knyttet til 

dette, eller ønsker innsyn i personopplysninger som er registrert om deg selv 
i Sauekontrollen, kan du ta kontakt på animalia@animalia.no  

 

5.2 Datakilder og utlevering 

Sauekontrollen utveksler data med flere aktører. En oversikt over hvilke data 

som innhentes og videreformidles, og til/fra hvem, finnes her. Formålet med 
de ulike integrasjonene er å forenkle registreringsarbeid for medlem, forbedre 

datakvalitet og -tilgang samt gjennomføre rapportering av lovpålagte 
opplysninger på vegne av medlem. 

 

5.3 Databehandling 

Sauekontrollen innhenter, lagrer, bearbeider og formidler data relatert til 
driftsenhetenes saueproduksjon. Data i Sauekontrollen er alltid tilgjengelige 

og redigerbare for rasegodkjenner gjennom Sauekontrollen. Data som har 
oppstått i andre applikasjoner må redigeres i de andre aktørenes 

applikasjoner (f.eks. veterinærbehandling). 
 

Av hensyn til nasjonalt avlsarbeid og statistiske/historiske formål 
slettes ikke data relatert til driftsenhetens saueproduksjon 

i Sauekontrollen. Ved opphør av avtale, kan kontaktinformasjon om deg 
som medlem slettes. Ta kontakt med Animalia AS eller slakterirådgiver for å 

få slettet kontaktinfo.  
 

Når tjenesteleverandører behandler data på Animalia AS’ vegne inngås det 
en skriftlig databehandleravtale for oppdraget i tråd med gjeldende 

personvernregelverk.  
 

 

 

6 EIENDOMSRETT TIL DATA 
Det enkelte medlem eier sine data i Sauekontrollen. Ved å benytte tjenesten 
gir medlem Animalia AS rett til å forvalte, herunder å registrere, lagre, 

anvende og utlevere, landbruksforetakets data relatert til driftsenhetens 
saueproduksjon til tjenestens angitte formål, slik som avlsarbeid, forskning 

og statistikk m.m. Dette gjelder også etter oppsigelse av denne avtalen.  

https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/forbud-mot-a-behandle-sarlige-kategorier-av-personopplysninger-sensitive-personopplysninger-og-unntak/
https://www.animalia.no/no/personvern/
mailto:animalia@animalia.no
https://www.animalia.no/globalassets/sauekontrollen---dokumenter/datautveksling-sauekontrollen.pdf
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Opplysningene forvaltes i samsvar med Medlemsavtale for Sauekontrollen, 

vedtatt av Samarbeidsrådet for Sauekontrollen.  
 
Sauekontrollen behandler data relatert til driftsenhetens saueproduksjon. 

Driftsinformasjon er i seg selv ikke å anse som personopplysninger, men da 
dette knyttes til enkeltmannsforetak og derigjennom også enkeltmennesker, 

anses driftsinformasjonen også som personopplysninger.  
 

Offentliggjøring av resultater eller andre forhold som kan knyttes til det 
enkelte medlem krever medlemmets samtykke. Personell som arbeider med 

Sauekontrollen kan ikke informere uvedkommende om oppnådde resultater 
eller om andre forhold om den enkelte produsent som de får kjennskap til 

gjennom sitt arbeid. 
 

Animalia AS og/eller andre aktører som får tilgang til dataene i tråd med 
bestemmelsene i denne avtalen, får rettighetene til sammenstillinger og/eller 

analyser mv. de utfører på grunnlag av dataene.  
 

 

7 Endringer i Sauekontrollen 
 

Animalia AS har rett til når som helst å foreta endringer i Sauekontrollen og 
tilhørende vilkår dersom det anses hensiktsmessig eller nødvendig for å 

forbedre tjenesten eller for tilpassing til endrede tekniske, juridiske eller 
økonomiske rammevilkår.  

 
Endringer som medfører endrede avtalebetingelser varsles bruker via epost 

og/eller gjennom tjenesten.  
 

 
Spørsmål om Rasegodkjenneravtalen rettes til Sauekontrollens administrasjon. 
 

Adresse: 
Animalia AS 

Postboks 396, Økern 
0513 Oslo 

Telefon: 23 05 98 00  
E-post: post@animalia.no 

 
 

mailto:post@animalia.no
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