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• Nøkkelrådgiving 

• Melkekvalitet 

• Fôring  

• Økonomi 

• Teknikk melk 

• Teknikk bygg 

• Helse 

• Dyrevelferd 

• Husdyrkontroll 

•  Avl 

TRM sine faglige kjerneområder 



TINE Rådgiving og Medlem 

Skal i nært samarbeid med TINE industri 

  

• Styrke TINE-produsentenes konkurransekraft 
(bidra til best mulig økonomisk resultat) 

 

• Gjøre det attraktivt å være TINE-medlem  

 

• Sørge for et godt og nok melkeråstoff til 
industrien 

 



Rådgiving lokalt 

• 250 rådgivere i 11 (14) distrikter 
 
• Organisert i geografiske team med, 
fagspesialister (fôring, økonomi, 
helse, melkekvalitet, avl) og 
nøkkelrådgivere (bedriftsrådgiveren) 
 
 
•  Faglig rådgiving og bedriftsutvikling 
  



• Gjennomsnitt 24 kyr (105 geiter) 

• Gjennomsnitt ku ca 150 – geit ca 60 tonn mjølk 

• 75 % av inntektene fra mjølk, 25 % fra kjøtt 

 

Rådgivere fra TINE kommer min 1 gang pr. år og gir 
faglige råd og behovsavklaring innen melkeproduksjonen.  

Medlemsarbeid. 

Fellesfinansiert. Fire timer per produsent  

 

Ønsker bonden mer rådgiving, må bonden selv betale for 
rådgivningen. 

Gården 



TINE Rådgiving. Fag- og systemavdelingen  

Arbeider med og har ansvar for: 
 
• drift og utvikling av Ku- og Geitkontrollen 

  
• utvikling av rådgivningsverktøy og tjenester for 

rådgiver og mjølkeprodusent  
 
• fag og spisskompetanse innen mjølkeproduksjonen 

– Kompetanseoverføring og faglig opplæring 
 

• forskning innen mjølkeproduksjonen  
 
• samarbeid med nasjonale og internasjonale 

organisasjoner og myndigheter   



Tett på forskningen og faglig utvikling 

– Innspill til forskningsprosjekter 
• Medfinansiering   

– Deltagelse med personer i forskningsprosjekter 
• Eget personale med forskerkompetanse 
 

 
– Utviklingsprosjekter i TINE 

• Produksjonsfaglige prosjekter 
– Styrking av egne rådgivere 

• Rådgivingsverktøy 
– Rådgivere er med å utformer verktøyene  

Kort vei mellom forskning – rådgv -praksis 
 



  Husdyrkontrollen-  
  ku- og geitkontrollen 

• 98 % av ku-leverandørene og 87 % av geit-leverandørene er 
medlemmer.  

 

• Gjennom HK følges utviklingen av melkeytelse, melkens 
kjemiske sammensetning samt celletall og dyrehelse på både 
enkeltdyr- og besetningsnivå.  

 

• HK er basis for melkeprodusentenes kvalitetssystem (KSL)  

 

 
  24,2 mjølkekyr/buskap 
  7435 kg pr ku 

  104,9 geiter pr. buskap 
  729 kg ytelse pr. geit 



Verdens mest komplette 
storfedatabase 

Labdata 

 

Meieri-
data 

Slakteri
-data 

Semin 

Ku- 

kontroll 

Spene-
prøver 

Regn-
skaps-
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kort 

Storfe 

basen 



Kukontrollen  

• Opplysninger om ca. 230.000 levende kyr, historisk oversikt over 1,2  
      millioner slakta kyr. 
 

– Avstamming 
• Fødselsdato, rase, egen avlsverdi og foreldrenes avlsverdi 
• Kalvingsopplysninger (kalvingsvansker, hornet/kollet) 

 
– Produksjon 

• Kg melk, pr dag og år,  
• Antall kalver 
• Kjøttproduksjon (slaktevekt og klassifisering) 

  
– Fôring 

• Kraftfôrmengder 
• Fôrregnskap 
 

– Helse 
• Når og hvilken veterinær har behandlet 
• Hvor mange og hvilken type behandling 

 
– Fruktbarhet 

• FS-tall 
• Dager fra kalving til inseminering 
• Antall insemineringer 

 



Fôringstjenester 



Visste du at 

Ved å investere i mjølkekvalitetsrådgiving kan du bedre 
jurhelsa og tjene mange penger. 



Utviklingstrekk i norsk melkeproduksjon 

 



TINE BEDRIFTSSTYRING 
 

Vår satsing for dagens og morgendagens  
mjølkeprodusenter 



INNHOLD I TINE BEDRIFTSSTYRING 
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Sintids 
behandles 

Hva ønsker bonden hjelp til? 

 Hvordan er  
besetningen? 

Hvilke dyr 
bør 

slaktes? 

Fôr 
disponering 

Planlegging 
Optimalt 

drift 

Sette egne 
mål 

Nok  
grovfôr? 

Hva vil  skje 
framover? 

Årsak til  
Avvik? 

Jobber 
jeg 

smart? 

Når bestille 
kraftfôr? 

Avsines 

Huskeliste 

Drektighets 
undersøke 

Søknads 
frister 

Når jeg mine 
mål? 

Langsiktig 
plan Hvor  

forbedre? 

Hvordan er 
resultatene?  

(inkl. 
økonomi) 

Resultat  
mot andre? 

Alt ok? 

Får jeg 
kalv 

 i kua? 

Kan jeg 
tjene 
mer? 

Har dyra  
det bra? 

Fôrer jeg  
rett? 

Holdbarhet? 

Genprofil 

Rekruttering? 

Hvor mye 
slakt? 

Fyller jeg 
kvoten? 

Tiltak for å nå 
mål 



TINE MJØLKONOMI  
ET VIKTIG FUNDAMENT 

- Integreres med Storfedatabasen og MINK 
-  Har utviklet ny vekstfunksjon som nyttes videre 
-  Har på plass nytt fôrregnskap 
 

- Første steg på utvikling av et intuitivt og grafisk 
grensesnitt  

«Symptomene finner vi gjerne i 
økonomien – diagnosen stilles 

gjerne i produksjonen»  
 

Data og kunnskap om 
produksjonen er derfor 

avgjørende for å  
a) Lage en god analyse 

b) Kunne diskutere løsninger 



GRAFISK ÅRSRAPPORT I TINE MJØLKONOMIÅRS 



GRAFISK ÅRSRAPPORET I MJØLKONOMI (OG TBS) 

GRAFISKGRAFISK ÅRSRAPPORT I TINE MJØLKONOMI GÅRS 



Styringspanelet 

Et dashboard som kjapt gir overblikk 

over driften 
Visualisering / skjermbilde 

• Visning av nøkkeltall fra 
perioderapporten 

• Plassert inn i en skala som 
viser hvordan man gjør det 
ift landssnittet – indikasjon 
på om det er fare på ferde 

• Visuell varsling når man 
ligger dårlig an 

• Direkte kobling til måltall 

• Detaljvisning av utvikling for 
nøkkeltall 

• Historiske data 

• Sammenligning med andre 
nøkkeltall for å lete etter 
sammenhenger 



Nyheter, fag og 
tjenester 

Registrer og endre 
data 

Resultater og 
rapporter 

Styring og 
planlegging 

Min rådgiver Innlogget: Davidsen Sambruk 01234012 (Øst) 

BEDRIFTSSTYRING 



2
2 


