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Rekommenderad tillämpning –
Datahantering i mjölkproduktionen 
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Antalet sensorer som nu används på en mjölkgård 

har ökat explosionsartat och det har lett till en 

exponentiell ökning av mängden data som 

produceras. Men vad är värdet av alla dessa data? 

Svaret beror på hur data utnyttjas i den dagliga 

driftsledningen av produktionen. Den här guiden 

fokuserar på strategier som skapar mervärden från 

data, bidrar till arbetsbesparing och ger idéer om 

bästa tillämpning för att ta fram användbar 

information, jämför system samt diskuterar de 

fördelar som kan finnas med stora datamängder.  

 

Från början bestod mjölksensortekniken av 

fristående enskilda enheter, som t ex en enkel 

stegräknare för att upptäcka brunst. Aktuell forskning 

visar på stora fördelar med att också kunna väga in 

data rörande t.ex. kornas liggtid, ättid och idissling i 

beräkningarna. Men oavsett hur komplexa 

beräkningarna än är, kan man inte garantera 100 % 

säkerhet.  Rekommendationen är förstås att 

kombinera den nya tekniken med djurskötarens egna 

kunskaper och det s.k. ”djurögat”. Med denna 

kombination kan bättre beslut fattas än att enbart 

använda varningar från sensorerna eller enbart 

djurskötarens kompetens och erfarenhet. Detta 

gäller särskilt när djurskötarens tid skall delas med 

allt fler kor. 

 

Användargränssnitt 

Sättet, på vilket data presenteras är en viktig 

framgångsfaktor för att sensortekniken verkligen 

skall hjälpa djurskötaren att fatta bättre beslut. 

Rekommendationen är att börja dagen med att 

studera ”obslistan”, dvs. för de kor som behöver 

kontrolleras eller åtgärdas. Helst bör en obslista 

innehålla all intressant information för respektive ko. 

Sen kombineras denna information med en kontroll 

av kon och läget i besättningen, för att sen därefter 

besluta om lämplig åtgärd. 

Det finns stora skillnader i hur informationen 

presenteras grafiskt mellan system. 

Vissa system ger en övergripande rankning genom 

att olika åtgärder kombineras i ett index t.ex. som 

görs av Heatime Pro (se figur nedan). 

 

 
Skärmbild från Heatime Pro. Källa: Heatime 

Pro 

 

Information kan också ges i form av en procentuell 

sannolikhet, som visas för t.ex. acetonemi i den 

gröna linjen i figuren nedan, i Herd Navigator från 

DeLaval. 

 

Skärmbild från Herd Navigator. Källla; 

DeLaval  

 

Andra system kategoriserar korna i olika tillstånd 

som stark brunst; misstänkt brunst; låg aktivitet. 

 

 

 

 

Skärmbild från CowManager. 

http://4d4f.eu/
http://4d4f.eu/system/files/groups/Investment%20analysis%20kentucky%20paper.pdf
http://www.scrdairy.com/herd-intelligence/scr-heatime-hr-system.html
http://www.delaval.co.uk/-/Product-Information1/Management/Systems/Herd-navigator/How-Herd-Navigator-works-for-DeLaval-VMS/
https://www.cowmanager.com/en-us/
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Diagrammet från Cow Manager visar två 

obsnivåer, så att djurskötaren kan välja att 

undersöka “misstänkta brunster” såväl som 

säkra.  

 

Skärmbild från SCR Heatime Pro.  

 

Diagrammet som visas i Heatime Pro ovan ger 

inte de verkliga värdena för aktivitet och 

idissling, utan deras relativa förändring 

över tid. Detta gör att det blir lättare att se 

och förstå vad som händer med korna. 

Tidsskalan på fyra veckor är standard och det 

är en lämplig tidrymd för att bedöma 

brunstcykeln hos korna.  

 

Dairymaster Moomonitor + 

 

Dairymaster Moomonitor+ har en bra 

Smartphone App. Fördelen med detta 

gränssnitt är att informationen för den 

enskilda kon fås direkt när man kontrollerar 

kon i ladugården, både när det gäller att följa 

upp ett larm eller utifrån djurskötarens 

observationer eller intuition.  

 

Tekniken som stödjer djurskötaren 

För att tekniken ska fungera bra i 

mjölkproduktionen så måste användarna ha 

förtroende för teknologin. Det bästa är att till 

och börja med fortsätta med sedvanliga 

rutiner när ny teknik installeras. Sen kan 

systemet kalibreras efter gårdens 

förutsättningar vilket ger förståelse för 

teknikens möjligheter och begränsningar. Till 

exempel kan man jämföra tidpunkten för 

brunstindikation från sensorn och tidpunkten 

för din egen observation av stående brunst. På 

det sättet kan man hitta optimal timing för 

insemination baserat på sensorns information 

eller bestämma hur långt ner man skall gå på 

obs-listan för kor som visar låg aktivitet. När 

en djurskötare fått erfarenhet och känsla för 

ett system, kan mycket tid sparas. Genom att 

dessutom koppla larmen till automatisering i 

stallet som t.ex. en avskiljningsgrind, minskas 

stressen hos korna.  

De bästa systemen kommer inte bara att ge 

obs-listor på korna, de kommer också att ge 

larm när omedelbar åtgärd krävs, till exempel 

via en Smartphone App. Detta kommer dock 

bara att vara effektivt om antal falska larm är 

få, annars förloras förtroende för systemet. 

För närvarande är falsklarm ett problem för de 

flesta system. 

 

Management System 

För att få bra beslutsstöd behöver man kunna 

kombinera information från många källor som: 

 

● aktuell mjölkavkastning, 

● tidigare mjölkavkastning, 

● reproduktionshistorik, 

● veterinär / behandlingar, 

● avelsvärde / familjehistoria, 

● var djuren uppehåller sig. 

 

Målet är att integrera data från flera sensorer, 

med en enda ingång till hela gårdens 

registreringssystem. Tyvärr så är det ofta så 

att i verkligheten att gårdarna använder flera 

fristående system, som var och en kräver en 

datainmatning. Dubblerad inmatning är 

opraktiskt och skapar irritation.  

http://4d4f.eu/
http://moomonitor.dairymaster.com/wp-content/uploads/2015/12/MooMonitor-White-Paper.pdf
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I ett framgångsrikt driftledningssystem för att 

hantera besättningen, automatiseras 

datainsamling såväl som analys och 

rapportering av data från sensorerna. I 

dokumentet ”warehouse of technologies” 

(som finns på www.4d4f.eu) jämförs några 

managementsystem som är tillgängliga på 

marknaden och hur de skiljer sig åt, t. ex. om 

och hur de hanterar data från flera olika källor. 

Ofta finns begränsningar i de olika företagens 

teknologier för detta. 

 

Användning av Smartphone för 

registrering av data 

Det är god praxis att kunna använda en 

smartphone eller surfpplatta för manuell 

inmatning av data till managementsystemet. 

De bästa systemen: 

 

● Använder en telefon eller surfplatta som 

tål att användas i djurstall, 

● Använder rullgardinsmenyer för att 

notera händelser korrekt när de händer, 

● Kan tillhandahålla individuella djurdata i 

realtid, 

● Kan nås när du är borta från gården, 

● Kan köras offline och sedan 

synkroniseras automatiskt, 

● Kan användas av flera användare. 

 

Fördelarna med ovanstående är att mer data 

kan registreras exakt på kortare tid, och att 

informationen är tillgänglig direkt i kostallet. 

Ytterligare användbara funktioner för 

besättningens managementsystem är: 

 

● Möjlighet att själv anpassa 

informationen som visas på hemsidan, 

● Systemet kan automatiskt fylla på 

databasen från befintliga uppgifter, 

● Automatiskt tillhandahållande och 

elektronisk inlämning av lagstadgade 

inrapporteringar, 

● Möjligheten att utbyta data med andra 

aktörer t.ex. Kokontrollen och andra 

nationella databaser, 

● Skapande av anpassade åtgärdslistor 

sker automatiskt. 

 

 

Granskar kodata med en app i en smart 

telefon who is it? 

 

Är ”Big Data” framtiden? 

Den ökande användningen av teknik och 

sensorer i djurstallen genererar mer och mer 

data. Modetermen för detta är "Big Data". 

Detta innebär att volymen av data är för stor 

för att analyseras och tolkas i enskilda datorer.  

Det finns endast en begränsad mängd 

information som en människa kan ta in och 

fatta beslut utifrån. Överstigs den optimala 

datamängden som människan kan hantera 

kommer kvaliteten på beslutsfattandet 

försämras. Datorer är annorlunda, ju mer data 

desto bättre blir besluten. Istället för att 

koppla en standardindikator (t.ex. stående 

brunst för identifiering av ägglossning) och 

ange en varning när det inträffar, så använder 

företaget Connecterra ”Big Data” och sk. 

maskininlärning för varje enskild ko och 

genom att analysera flera datakällor kan man 

både detektera och förutsäga såväl 

ägglossning som andra hälsofrågor. 

 

Använda ”Molntjänster”? 

”Big Data” är vanligtvis kopplade till ett 

"Moln". För vidare analys, som nämnts i 

föregående stycke, behövs kraftfull 

beräkningskapacitet. Detta kan enkelt ordnas 

i ett ”Moln” och därmed undviks 

http://4d4f.eu/
http://www.4d4f.eu/
http://www.connecterra.io/
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investeringskostnader på gården. Därför är 

”molnet” en välkommen teknik i 

mjölkproduktionen, som möjliggör för 

mjölkproducenter att utnyttja moderna 

dataanalysverktyg för kontroll och styrning av 

sin produktion. Dessutom kan en ”moln”-

lösning i kombination med en smartphone 

app. ge snabb information om korna eller så 

kan man direkt registrera data i stallet. 

 

Nyckeltal (KPI) och benchmarking 

De mest lönsamma mjölkföretagen har rätt 

kunskap att vet vad man skall lägga fokus på, 

när det gäller driftsledning liksom vilka 

investeringar som är värda att satsa på.  

Steg ett är att bestämma vilka nyckeltal som är 

viktigast att styra efter och som har störst 

betydelse för lönsamheten i mjölkföretaget. 

Dessa nyckeltal (KPI, Key Performance 

indicators) variera för olika produktionssystem. 

Det andra steget är att identifiera områden där 

besättningen har möjlighet att förbättra sig. 

Detta kan bäst göras genom ”benchmarking”, 

dvs att jämföra gårdens KPI med andra 

liknande gårdar. De svenska 

rådgivningsaktörerna har olika hjälpmedel för 

detta och utgår från t.ex. Kokontrollen och den 

s.k. ”Instrumentpanelen”. I denna 

sammanställs en rad nyckeltal, se figur nedan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofta är presentationen i sådana program 

gjorda så att varje KPI jämförs med målet, 

men visar även om KPI förbättrats eller 

försämrats. Fokus bör ges till områden där de 

största vinsterna kan göras, och inte till viktiga 

KPI där prestanda redan är på elitnivå. 

 

Ett annat exemepl är Lelys T4C gårdshemsida 

som har färgkodade ”Bränslemätare” som 

presenterar KPI. 

 

 

Lely T4C 

 

Data och avel 

Noggranna, objektiva data som är direkt 

kopplade till djurens härstamning möjliggör 

genomisk analys vilket underlättar det 

genteiska urvalet för snabbar avelsförbättring. 

System för denna typ av datainsamling finns 

tex hos Viking Genetics i Sverige. Man kan 

föreställa sig vilka framsteg som skulle kunna 

göras med en utbredd, noggrann insamling av 

data på individnivå avseende användningen av 

fertilitetsbehandlingar, användning av 

antibiotika, rörelser/hälta, hull, foderintag etc. 

 

Datasäkerhet & ägande av data 

När det gäller datasäkerhet är ”Moln”-tjänster 

bättre än lokala system. Leverantörerna av 

Moln-tjänster kör också system för andra 

sektorer som t.ex. inom vården och finansiell 

information. Systemen är alltså väl skyddade. 

En viktig fråga är vem som äger de data som 

produceras på gården. Grundregeln är enkel: 

uppgifterna ägs av enheten som producerar 

dem, d.v.s. mjölkproducenten. Vem som skall 

få tillgång till data i en molntjänst måste 

uttryckas i användarvillkoren. Det är viktigt att 

läsa dessa användarvillkor, eller fråga 

leverantören om vad som exakt händer med 

data samt att hålla god koll på vilka 

behörigheter som ges till tredje part 

(veterinärer, foderföretag, rådgivare etc.). 

Molnbaserade system möjliggör delning och 

datadelning kan ge mervärden till stöd för 

lantbrukarna. Det gäller dock att vara bestämd 

kring vad som gäller vid delningen av data. 

 

http://4d4f.eu/
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Disclaimer: While all reasonable efforts have been 

taken by the author to ensure the validity of this Best 

Practice Guide, the author, 4D4F and the funding 

agency accept no liability for any loss or damage 

stemming from reliance upon this document. Use this 

document at your own risk, and please consult your 

veterinarian or advisor to ensure that the actions suit 

your farm.  

 

This project has received funding from the European 

Union’s Horizon 2020 research and innovation 

programme under grant agreement No 696367. 

http://4d4f.eu/

