Kom ihåg service och testning av mjölkningsmaskinen
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på primärproduktionen för säkerställande av
livsmedelssäkerheten (134/2006), som trädde ikraft i mars 2006, innehåller ett krav om regelbunden
service och testning av mjölkningsmaskinen. I förordningens bilaga 2, punkt 17 står följande:
Man skall säkerställa att mjölkmaskinen
fungerar och är i gott skick genom att enligt behov och regelbundet underhålla och
testa den, dock åtminstone med tre års mellanrum. Intyg över testen skall sparas på
primärproduktionsstället i minst tio år och
på begäran företes för tillsynsmyndigheten.
Kravet är alltså att serva och testa mjölkningsmaskinen minst med tre års mellanrum.
Servicen skall göras enligt behov och behovet är ofta en gårdsvis sak. I praktiken bör
mjölkningsmaskinen servas med 1-2 års
mellanrum, ibland oftare.
Ett testningsprotokoll över testningen bör lämna på gården och detta testningsprotokoll skall sparas
på gården i minst tio år. I samband med olika granskningar (även stödgranskningar) kan tillsynsmyndigheten begära att få se detta protokoll. Ofta är testprotokollet också till nytta vid problemlösning.

Vem testar?
Det är bra att komma ihåg att andelslagens eller mejeriernas rådgivning inte har överlopps resurser
att testa mjölkningsmaskiner. Det finns inte heller mera servicemän än tidigare. Testningen av
mjölkningsmaskinen bör alltså skötas i tid. Största delen av gårdarna har dock saken under kontroll,
bara mjölkningsmaskinen testas i samband med servicen och mätresultaten antecknas i ett testprotokoll och detta testprotokoll bevaras.

Mjölkproducent:
¾
¾
¾
¾

Serva mjölkningsmaskinen enligt behov, dock minst vart tredje år.
Kräv dokumentation på service och framförallt på testning (testprotokoll).
Bevara testprotokollet i minst tio år.
Spara inte saken till sista stund. Det finns en begränsad mängd service- och testningsresurser.
¾ Följ med mjölkningsmaskinens funktion hela tiden och kom ihåg att underhålla mjölkningsmaskinen även mellan service gångerna.
¾ Det viktigaste med service och testning är inte att uppfylla lagens bokstav, utan att säkerställa funktionen på en för kornas hälsa och mjölkkvaliteten viktig maskin.
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