
Hvordan utnytte Sauekontrollen 
til bedre drift?

Grethe Ringdal, Nortura

Mina Klaseie, Animalia



Hvem er vi?



Mina Klaseie



Klaseie Arstun gård, Eidsvoll



Grethe Ringdal



Nordre Borge, Nore og Uvdal



Sauekontrollen er være eller ikke være!

• For fellesskapet
• Forskning

• Avlsarbeid

• For sauebonden
• Utvalg til liv og slakt

• God oversikt

• Dokumentasjon

• Finne forbedringer

Planlegge → handle → se resultater



Oppslagstavla

• Fire perioder i løpet av året

• Snarveier til aktuelle registreringer 
og rapporter

• Mulig å bytte sesong

Sesongene er datostyrt 
skifter automatisk:
15/10-04/01: Paring 
05/01-14/03: Fostertelling
15/03-31/05: Lamming 
01/06-14/10: Beite





Velg registreringsmåte selv

• Noteringsbøker

• Noteringslister 

• Nettbrett/mobil 

• Led-Sau

• Lesestaver (BioControl, Tru-Test, Gallagher, TePari, Allflex)

Finn din løsning. Bruk det du er fornøyd med. 
Bli en god Sauekontrollbruker. Registrer fortløpende!



Registrer fostertellingsresultatene! 



Drektighetslengde
• Velge drektighetslengde

• Gjennomsnitt for søya

• Rasevis

• Antall dager (146 dager standard)

• Fra registrering paring eller Egne valg

• Individkortet viser drektighetstid



Forventa lamming

• Noteringsliste i fjøset i lamminga

• Planlegg
• Seminlam som ikke skal bli kopplam

• Søyer som kan gå med tre

Kvitteringsliste for året før



Utvidet registrering 

• Fleksibilitet – dine 
registreringer, dine valg

• Noen valg er visning, andre 
registreringsmulighet

• Tidsbesparende

• Lær deg å bruke det!



Valg i registrering lamming



Speneantall – Nyhet!

• Viktig data for å lære genetikken 
bak speneantall

• Totalt antall speneanlegg

• Registreres i lamming –flere 
muligheter kommer i løpet av 
2023



Etiketter
• Ditt eget personlige merkesystem

• Lag etiketten «slakt 2023»

• Søkbare i Besetning og de fleste rapporter



Smil/surt fjes

• Enkel merking av

• Gode dyr

• Dårlige dyr

• Lammingsregistrering – velg fjes i Utvidet registrering



Notater på dyra 

• Utvidet registrering

• Besetning

• På individkortet

• Oppslag manglende utrangeringsårsak



• Oversikt over besetningen i fjøs og beite

• Resultater på ulike beiter/binger

• Enkel masseregistrering

• Registrering av paring

• Historikk

• Tilsynsliste ved slepp, tilsyn og sank

Utnytt mulighetene i Beite/binge



Tips Beite/binge
• Når du avslutter en sesong og ikke skal bruke det 

om vinteren: flytt alle livdyr til en binge kalt 
"Hjem" eller "Fjøset"

• Viktig å prøve, mulig å nullstille



Slipp/sank
• Registrering, masseregistrering eller automatisk via flytting i beite/binge.

• Automatisk sanking ved vekt etter 1.aug. voksne og lam.

• Rapporten Manglende sanking. Enkel utmelding av siste som mangler.



Beitebruk er viktig å loggføre!

• Produksjonstilskudd til dyr på beite:
• Antall dyr på beite
• Slippdato og sankedato
• Hvilke beiter dyra har vært på i ulike tidsrom

• Bruk beite/binge og eller slipp/sank



Lag egne visninger i Besetning

• Heter visning i nye Besetning, tidligere 
Egendefinerte rapporter

• Hvorfor?
• Slippe å klusse til Besetning for utplukk man 

bruker innimellom

• Kolonnevalg, søk og sortering lagres.



Eksempel "Solgte dyr"

• Hvem solgte jeg hvilke dyr til i fjor?



Eksempel "Utårsak "



Eksempel "Lesestav"
• For de som vil ha sorteringsfiler til lesestav for eksempel før paring 

eller ved sortering til liv/slakt



Utfasing av app – oppgradering av web

• Sauekontrollen App avvikles fra 31.12.2023

• Webversjonen oppgraderes og overtar
• Mobilvennlig

• Raskere individoppslag

• Offline bruk – konklusjon tas høsten 2023

• Mulig å bruke lesestaver mot weben



RFID-løsning direkte inn i weben for Android



RFID-løsning direkte inn i weben for iOS



Middeltall

• Viser utviklingen

• Nøkkeltall

• Praktisk nytte for meg:
• Beite

• Rase

• Årganger

Studér rapporten sammen med kollegaer 
eller rådgiver!



Bruk Livsløpsproduksjon i jakten på de gode mordyr!

•Viser søyenes produksjon

•Sorter etter nøkkeltall
• Lammetap
• Avdrått
• Slakteresultater

•Sammenlign
• Raser
• Årganger
• Fedre

•Analyser videre i andre rapporter



Eksempel livsløpsproduksjon søye

Lammetall Avdrått Slakteresultater



Vekt- og slakteresultat
Oppvekst, 

status

Vekter
og tilvekster

Slakteresultater Utmelding



Oppsummering 
• Gjør gode forberedelser før lamminga 

starter

• Lær deg å bruke de nye 
registreringsbildene 

• Prøv ut beite/binge og slipp/sank 

• Bruk weben på mobil – nå også med RFID-
leser tilkoblet

• Lær deg å finne de gode mordyra (og ikke 
minst de dårlige) 

• Og husk: shit in, shit out- bli en flink bruker 
av Sauekontrollen – det lønner seg☺



Målet er nærmere enn du tror
Takk for oss


