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Hva gjør vi med Geitkontrollen? 



Målet vårt  

o Ha en felles 
plattform for ku og 
geit 

o Moderne database 

o Bedre styringsverktøy 
   



Hva har vi gjort i forprosjektet: 

•Overordnet beskrivelse av dagens situasjon og 
funksjonalitet for Geitkontrollen 

•Sammenlignet med funksjonalitet i ny Kukontroll 

•Sammenligning av forretningsregler ku/geit 

•Avdekke likheter og forskjeller i systemene 

•Teknisk vurdering om systemvalg videre 

•Overordnet estimat på utviklingskostnad 

•Anbefaling om videre fremdrift for omlegging av 
Geitkontrollen 

 



Vi har gått gjennom skjermbilder i GK og KK; 

• Hvilke data registreres inn i Kukontrollen og 
Geitkontrollen 

• Hvilke rapporter og applikasjoner er tilgjengelig 
og hvor overlappende er de 

 
 

Fokus på funksjonalitet – ikke teknologi 

 

Vi har gått gjennom alt og sammenlignet for å  
avdekke likheter og ulikheter som det må tas 
hensyn til for geit 

Sammenlignet funksjonalitet ku og geit 
 



60% god match! 

7% middels match 11% dårlig match 

9% på p-plass 

13 % saneres 

Vurdering av funksjonalitet, registreringer og 
rapporter i Kukontrollen og Geitkontrollen 
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Eksempler på skjermbilder i ny Geitkontroll 

Dyreliste 



Dyreliste 



Ku og geit vil kunne leve side om side, med til 
dels felles komponenter 
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Modernisering av Geitkontrollen betyr: 

• At datagrunnlaget for avlsarbeid på norsk 
mjølkegeit sikres 

• Bedre helseovervåkning og helsekontroll i 
geitepopulasjonen 

• Mer effektiv systemforvaltning med Ku- og 
Geitkontrollen på samme plattform 

• Reduserte kostnader gjennom utfasing av 
gammel teknologi 

 

 
 



- og ikke minst  

Bedre styringsverktøy 

for geitemjølksprodusenten 



Resultatmål Ny Geitdatabase  
 

o Nytt registreringsprogram; nettløsning, online oppdatering 
av opplysninger i Geitdatabasen 

 

o Erstatter papirrapporter med mer fleksible og tilgjengelige 
elektroniske rapporter 

 

o Ny løsning for datautveksling med tilgrensende systemer 

 

o Konvertering av data fra dagens GDB 

 



Hva er viktig for oss fremover? 

o Være attraktive for alle mjølkeprodusenter 

 

o Lage gode styringsverktøy 

 

o Legge til rette for effektiv  

    registrering og overføring av data 

 

o Lage tilleggsverdier           
 - Biologi + økonomi 
 - Benchmarking 
 - Trendutvikling 
 - Nøkkeltall og måltall 
 



Hva skjer når data er mangelfullt registrert: 

o En får et dårligere grunnlag for styring av egen 
produksjon  

 

o TINE rådgiverne får et dårligere grunnlag for å 
drive rådgiving hos den enkelte produsent 

 

o Det leveres dårligere data til fellesskapet; til 
prognoser, avl, forskning 

 

 



Er det så nøye med mjølkeprøvene? 

 



Fremdriftsplan 

Oppstart i september 2014 

Ferdige innen utgangen av  2015 



 Hva vil GK-medlemmet merke 

• Opplevelsen av å registrere geitedata online blir som en "ny 
verden"! 

 

• Når registreringene gjort,  kan du hente ut  rapporter med 
de nye opplysningene om buskapen  

    din umiddelbart 

 

• Rask og effektiv oversikt 

 

• Bedre grunnlag for de riktige  

    beslutningene i drifta 



Takk for oppmerksomheten! 


