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Sauekontrollen på ny plattform – praktiske muligheter for sauebonden 
 
Av Marit Lystad og Grethe Ringdal, Animalia 
 

 
 

Sauekontrollen - et verktøy tilpasset sauebonden 
Når ny Sauekontroll nå lages er det brukerne som har stått i sentrum, sammen med  
rådgivere ved slakteriene. Nye Sauekontrollen skal bli et praktisk verktøy med fleksible og 
brukervennlige løsninger for sauebonden. Åtte dyktige sauebønder fra hele Norges land har 
testet og kommet med innspill til hva som er viktig og gir størst praktisk nytteverdi. Animalia 
har også fått mange gode innspill fra medlemmer og rådgivere om hva de ønsker av 
registreringsmuligheter og rapporter. 
 

 
 

Nytteverdi for brukerne 
Eksempel fra medlemmer på ønsker og forventninger til den nye versjonen av 
Sauekontrollen: 
 

 Lettvint og brukervennlig  

 God oversikt over besetningen 

 Mulighet til å registrere ekstra opplysninger for den aktive bruker  

 Logisk oppbygning fra fødsel til slakt 

 Dokumentasjon mtp. matsikkerhet og rovdyrerstatninger  

 Sauekontrollen skal huske "alt" så sant man har tatt seg bryet med å legge inn data  

 Notatmulighet på individnivå som kan hentes ut i rapporter seinere 
 

Lansering 
19. februar ble Sauekontrollen lansert som en en “lightversjon” med mulighet til å registrere 
parring, fostertelling, lamming, helse og andre hendelser tilknyttet våren. Etter lansering er 
også Beite/bingeløsningen, stamtavler og etikkettfunksjonen kommet på plass. Det vil 
deretter komme fortløpende oppdateringer fram til progammet er komplett i løpet av høsten 
2014. Den gamle Sauekontrollen vil være tilgjengelig for å se på rapporter tilbake i tid. Disse 
oppdateres imidlertid ikke etter at den nye versjonen er lansert, da vil all registrering av data 
foregå i ny versjon. En månde etter lansering har programmet fått mye postive 
tilbakemeldinger og det er kommet over 50 nye medlemmer. Halvparten av de som 
registrerer selv har vært inne og prøvd programmet. 
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Slutt på innloggingsproblemer  
Mange av våre medlemmer har dessverre hatt store problemer med å få logget seg på 
programmet i det siste. Internet Explorer har vært den eneste nettleseren som 
Sauekontrollen fungerte mot og da det kom flere oppdateringer forrige år, ga dette store 
utfordringer.  
 
Det nye programmet er tilpasset de mest brukte nettleserne (Mozilla Firefox, Internet 
Explorer, Google Crome, Safari, Opera m.fl.), i tillegg til å kunne brukes på Mac, iPad, 
nettbrett og mobil. For Sauekontrollen er det betryggende å vite at Storfekjøttkontrollen som 
ble lansert for ett år siden, på samme plattform, fungerer utmerket. For sauebonden vil dette 
gi stor fleksibilitet i forhold til hvilket utstyr som velges til å registrere hendelser og ikke minst 
muligheten til å kunne notere eller se opplysninger om dyret nær sagt hvor som helst. 
 

 
 

Levende oppslagtavle 
I ny versjon av Sauekontrollen vil det første som møter deg etter innlogging være en 
oppslagstavle, som gir rask informasjon om aktuelle hendelser og status i besetningen. Her 
vil det vises innkomne og avviste slakt, oppdaterte indekser, siste registreringer, 
mangellister, søyeoversikt, kontaktinfo til rådgiver, ofte stilte spørsmål m.m. Det vil bli 
hyperlinker som leder deg til det aktuelle dyret hvor du kan se eller korrigere opplysninger. 
Gjennomsnittstall og tall for hittil i år vil komme opp på tavla slik at du hele tiden kan følge 
med på hva som er registrert og hvordan du ligger an i forhold til fjoråret. Ved lansering er 
oppslagstavlen en minimumsutgave og inneholder ikke mer enn opplysninger om 
medlemmet og rådgiver, men nye, spennende funksjoner vil komme etter hvert.  
 

Fleksibel Besetningsoversikt 

Under menyvalget Besetning finner du nå en videreutviklet utgave av den gamle 
besetningsoversikten, som nå er bygd opp som en fleksibel rapport. Den kommer med et 
standardoppsett som inneholder grunnopplysninger om dyrene, men du kan selv velge 
hvilken informasjon du vil se samt i hvilken rekkefølge informasjonen skal vises. Her ligger 
også en ny søkefunksjon hvor du kan søke opp enkeltdyr eller ulike grupper av dyr, f.eks. 
alle søyer født i 2011 eller alle dyr i et angitt beite. Denne oversikten kan man deretter ta ut 
som en Excel-fil eller skrive ut i PDF-format. 
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Praktiske eksempler: 
Du kan f.eks. før lamming vise forventa lammingsdato antall foster og hvem som blir far til 
lamma mens du i paringssesongen vise alle dyrets avlsverdier med delindeksene. 
 

 
 

Direkte linker (hyperlinker) – forenkler oppslag og registrering 
De fleste steder i den nye Sauekontrollen er det laget hyperlinker på individnummeret. 
Hyperlinkene er markert med blå skrift. Når man trykker på en hyperlink kommer man direkte 
til Individkortet for det aktuelle dyret, hvor man kan se alle registrerte opplysninger, rette opp 
feilregistreringer eller gjøre nyregistreringer. 
 
Praktiske eksempler: 
Hvis du er inne i programmet og ser på et dyr, så lurer du kanskje på avstamningen til mor. 
Da kan du trykke på nummeret til mor og du ledes direkte til mors individkort og kan se 
videre på opplysninger om dyrets mor. 
 

Merk de beste søyene med smilefjes  
For å holde oversikt over de beste og de dårligste søyene, kan man tildele dyrene smilefjes 
eller surt fjes ut fra hvordan man liker dem. Fjesene vil man kunne søke opp i 
Besetningsoversikten eller finne igjen på dyrets individkort. 
 
Praktisk eksempel: 
Om våren kan det være praktisk å markere smilefjes på de dyrene som er gode mordyr, 
passer godt på lammene sine og som man ønsker å sette på lam etter. Er det dyr med lyter, 
kan det være fint å markere disse med surt fjes. Om høsten husker man nødvendigvis ikke 
alt som skjedde om våren. Da kan man søke opp de dyrene som har blitt tildelt surfjes i 
Besetningsoversikten.  

 
 

Individkort – flere formål 
Individkort tilsvarer det som tidligere het Individopplysninger. Her vil man kjenne igjen de 
samme fanene som var i den gamle versjonen. Nytt på Individkortet er linking til foreldre og 
mulighet for retting eller sletting av hendelser. Man kan også registrere alle hendelsene på 
direkte på dyret i individkortet hvis man ønsker det.  
 

Feilrettingen skjer i Individkortet 
Det var mange spørsmål i den gamle Sauekontrollen på hvordan man kunne rette opp eller 
slette feilregistrerte opplysninger. Nå skal all retting av hendelser på et individ gjøres på 
Individkortet. 
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Merk dyra med egne etiketter (grupperingssystem) 
Helt nytt i den nye Saukontrollen er at du kan merke en gruppe dyr med en selvlaget “etikett”, 
for eksempel: 
 

 
 
Denne etiketten kan senere brukes som et søkekriterium for å gjøre registreringer og ta ut 
rapporter over de dyrene du har merket med denne etiketten. Etikettsystemet er en måte for 
bonden å sette sine egne merkelapper på dyra – en gruppering eller kategorisering som den 
enkelte bestemmer helt selv.  På den måten vil det være gode muligheter for å tilpasse 
Sauekontrollen til den enkeltes bruk og behov. Et dyr kan tildeles flere ulike etiketter.  
 

Utvidet registrering – mulighet for å registrere flere hendelser samtidig 
Det er vanlig at flere arbeidsoppgaver gjøres samtidig i en besetning, det kan for eksempel 
være å vårveie og snylterbehandle en gruppe dyr i besetningen samtidig. Da kan du ved 
registrering av vårvekt i tillegg velge helse som en utvidet registrering. Da registrerer du både 
vårvekt og snyltebehandling på dyret samtidig. Det blir lagt opp til stor fleksibilitet i 
registreringsbildene. Hvert bilde vil ha et standardoppsett/minimumsoppsett som inneholder 
stort sett obligatoriske opplysninger og så blir det for den som ønsker, mulighet for å velge 
flere registreringer inn i samme bildet under “Utvidet registrering”.  
 

I tillegg til vårveiing og snyltebehandling vil du kanskje merke potensielle livlam. Dette gjør du 
enkelt ved å sette på en etikett som du kaller livlam. Når du senere vil se på de 
søyelammene du markerte ut som livlam, velger du etiketten livlam og da kommer bare de 
som hadde den etiketten opp på listen. Du kan ved lamming også markere enkelte lam som 
f.eks. er etter semin eller er etter en god mor med en etikett for livlam. Da blir det lett når du 
skal velge ut livlam om høsten. Du trenger kun å studere dyret, resten av jobben har du 
allerede gjort. Du kan på den måten kombinere ulike registreringer i ett bilde, eller du kan se 
bort fra dette og bare bruke standardoppsettet i de ulike bildene.  
 

Individnummer som vises er likt øremerket 
I ny versjon vises kun 5 siffer i invididnummer både i registreringsbildet og på rapporter. 
Dette vil gjøre det mye enklere å bruke rapporter i praktisk arbeid. Nummeret du ser i øret på 
sauen samsvarer med nummeret du ser i kontrollen. 

 
Beite/bingeløsningen 
Beite/binge løsningen er en funksjon som du kan bruke når du flytter dyr enten i 
fjøset eller ute på de ulike beitene. Ved å benytte denne funksjonen kan du ta ut 
rapporter på beitenivå og du kan ta ut f.eks “Tilsynslister” på de ulike beitene. 
 

Sauekontrollen  - nå også med App 
Sauekontroll lanserer også en App for Android-telefoner og Iphone. En App er et program for 
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mobile enheter (smarttelefoner, nettbrett) som kan lastes ned fra AppStore eller Google Play. 
Til forskjell fra en webapplikasjon er en app mer tilpasset små skjermer. Programmet er i stor 
grad et datafangstverktøy, til bruk i daglig produksjonsstyring. I tillegg til 
registreringsmuligheter har den oppslagsmuligheter og noen rapporter. I rapportene er det 
lagt vekt på mangellister med utlisting av hvilke dyr som mangler opplysninger, for eksempel 
lamming, veiing eller sanking. Rapporter som analyserer produksjonen blir fortsatt å finne i 
web-programmet. Under oppslag kan man se på all informasjon som finnes om det enkelte 
individ, tilsvarende fanene som finnes under Besetning i webapplikasjonen. Bildet nedenfor 
viser fane lamming.  
 
I Sauekontrollen App kan du få registrert de fleste hendelser gjennom året. Paring, 
fostertelling, lamming, veging, helse, beiteslipp/sanking eller tilsyn og utmeldinger kan 
registreres. De fleste registreringer gjøres på enkeltindivid. Beiteopplysninger og 
helseregistreringer kan man gjøre for flere dyr samtidig.  
 
Data synkroniseres med Sauekontrollen Web når programmet har nettilgang. Brukerene 
definerer selv om dette skal skje automatisk. Appen vil også fungere i områder uten 
nettilgang (offline).  
 
 

 
 

 
Elektroniske øremerker – blåtann RFID-leser 
Sauekontrollen App vil kommunisere med RFID-lesere som har blåtannfunksjon, slik at man 
kan få utnyttet potensialet som ligger i de elektroniske øremerkene. Det finnes flere lesere på 
markedet. Tru-test og GAO har blåtannfunksjon, Biocontrol sin HHR3000 kan bygges om til 
blåtann.  
 
De ulike RFID-leserne benytter ulike versjoner av blåtann. Apple kommuniserer mot  blåtann 
versjon 4, Android mot blåtann 2. Per i dag er det kun én leser på markedet med blåtann 4. 
Denne vil om kort tid selges av RFID-Huset. I skrivende stund har denne ikke ankommet 
Norge, men vi legger ut info på nettsidene våre så fort vi vet mer. Biocontrol ser også på 
muligheten til å ta i bruk blåtann 4 i sin leser.  Vi vil anbefale å ha litt is i magen når det 
gjelder investering i leser nå i vår.  
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Elektroniske vekter 
I nye Sauekontrollen kan man lese inn filer fra Knarrhult, Nessemaskin og Trutest. Vi vil 
starte et prosjekt med blant annet Biocontrol for å se etter gode løsninger for kommunikasjon 
mellom vekt og webprogram eller app. Det er for tidlig å si når dette kommer og hvordan 
funksjonaliteten blir. 
 

Et tilbud til alle medlemmer 
Sauekontrollen App vil inngå i basistilbudet til alle medlemmer. Det samme vil gjelde dagens 
PDA-løsning. Pris på medlemsskap vil derfor justeres noe fra 2014.  
 
Dagens PDA-program vil tilbys videre så lenge det er aktive brukere, men grad av 
videreutvikling må sees i sammenheng med bruk.  
 

En enklere hverdag med ny versjon 
Animalia håper at den nye versjonen vil hjelpe sauebønder i deres praktiske hverdag, både 
til å registerere opplysninger og ikke minst analysere egen drift. Vi håper også at mange flere 
av dagens sauebønder vil se nytten av å bruke Sauekontrollen framover. Med nettbrett og 
App håper Animalia at Sauekontrollen skal  fenge også fremtidens sauebønder.  
 
 

 


