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Innhold 

• Oppdatering om OS ID® 

• Bruk av håndleseren HHR 3000 

mot Sauekontrollen 

 



Oppdatering om OS ID® 



Første generasjon fra 1936 

Gründeren Karstein Horten 

startet bedriften. 

Andre generasjon fra 1978 

Solid grep om det norske 

markedet og et industrieventyr. 

Tredje generasjon fra 1998 

I dag er OS ID® en ledende, 

høyteknologisk bedrift og 

internasjonal aktør. 

Over 80 års erfaring 



Sverige 

Polen 

Italia/Sør-Europa 

Australia 

Storbritannia 

Danmark 

Finland 

Island 

Nederland 

Tyskland 

Romania 

Russland 

Kypros 

 

Datterselskap og 

forhandlere 

Norge OS IDs hovedanlegg i Os i Østerdalen 

  



Globalt samarbeid gir bedre 

merkeløsninger – for alle 
 

LEDENDE OG  

INTERNASJONAL 

Over 60 % eksport 

Omsetning 2016: 100 millioner 



FORBEDRET 

TAPPDEL 

2 mm lengre stamme 

Sterkere og sikrere øremerker 

Mer luft til øret 

Mindre risiko for irritasjon 

Bedre sitteevne 



DIGITALE MULIGHETER 

Spore ordrer og pakker 

Kopiere bestillinga fra i fjor 

OS ID-bloggen 

Facebook 

Instruksjonsfilmer 



Bruk av elektroniske merker 



Elektronisk veiing 



Masseregistrering 



Fôringsstasjon 

 



Fôringsstasjon 



Saltsteinsavlesere 

1) Stativ basert på stålrør 

2) Avleserantenne 

3) RFID avleserelektronikk 

4) Solcellepanel 

5) Batteri 

6) Ladeenhet for batteriet fra 

solcellepanelet 

7) GPRS-modem 

(mobiltelefonmodem) 

8) To fotoceller til å aktivere 

RFID-avleseren 



HHR 3000 og Animalia Sauekontrollen 



HHR 3000 Pro leser 

• Brukes til å lese av elektroniske øremerker 

• Integrert med Sauekontrollen og Led-Sau 

• Forenkler registreringsarbeidet og gir bedre kontroll 

– Paring 

– Fostertelling 

– Lamming 

– Veiing 

– Beiteslepp / hjem fra beite 

 

 

 

 



Hvordan kan HHR 3000  hjelpe deg? 

• Unngå manuell  

registrering av data 

• Sikre datakvaliteten  

– unngå skrivefeil 

• Redusere tidsbruk ved  

registrering 



Utvikling av programmet 

2008 2009 2011 2017 



Hva kreves for å komme i gang? 

• Du må være medlem av 

Sauekontrollen 

• Leseren må ha serienummer  

fra C og utover 

– Gamle lesere sendes til BioControl 

sammen med utfylt returskjema 

• Du må laste ned programmet 

som kommuniserer med leser 

og Sauekontrollen (ligger på 

våre og BioControls nettsider) 



• Godt supplement til HHR 3000 og 

vice versa 
– Krever Bluetooth på HHR3000 

 

• Oppslag på enkeltdyr 

 

• Registrering av bl.a. 

helseopplysninger og under 

tilsyn på utmark 

 

 

Sauekontrollen App 



Demonstrasjon 



Overføring av data 



Hvordan fungerer det? 

1) 

2) Oppgi 

produsentnummer 

og passord 



Bruk av programmet 

1) Velg ønsket 

operasjon 

2) Send besetning og program til leseren 

3) Hent registreringer fra leseren 

4) Kontroller registreringene, og last opp 

til Sauekontrollen 



Send data og program fra HHR 

Animalia til leseren 



Velg det du skal gjøre i menyen 

Flytt opp og ned i  

menyen med piltastene 
 

 

Bekreft valg i menyen 

med Enter-tasten 
 

 



Les av øremerket 

1) Trykk på 

symbolet for 

avlesing av 

øremerke 
 

 

2) Les av øremerket 
 

 



Korrekt avlesing registreres 

Hold leseren 

bort til sauen. 

Lyd- og lyssignal 

forteller at 

avlesinga er 

riktig 

 

 



Antall foster 

Hold leseren 

bort til sauen. 

Bruk siffertastene 

og skriv inn antall 

foster for dette 

dyret. 
 

 



Neste dyr 

Hold leseren 

bort til sauen. 

1) Trykk på 

symbolet for 

avlesing av 

øremerke 

2) Les av merket 
 

 



Overfør data fra leseren til  

HHR Animalia 

Hold leseren 

bort til sauen. 

Når du er ferdig  

med å legge inn  

data på leseren,  

klikk Fra Avleser 

Alle data du har 

registrert på leseren, 

lastes over til HHR 

Animalia. 
  

 

 



Kontrollér 

Hold leseren 

bort til sauen. 

Dataene legges 

inn i ei liste som 

du kan endre 

manuelt. 

  

 

 



Overfør data til Sauekontrollen 

Hold leseren 

bort til sauen. 



Individkort oppdatert 



OS ID på YouTube 

https://www.youtube.com/user/OSIDas2550  

https://www.youtube.com/user/OSIDas2550
https://www.youtube.com/user/OSIDas2550


Takk for meg! 


