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Sauekontrollen web
Ny oppslagstavle



Sauekontrollen web
Gammel oppslagstavle



Oppslagstavla



Oppslagstavla-
Nedtrekksmeny

• Min Side
• Navn, adresse, tlf., mail kan endres

• Egne valg

• Innsyn

• Ekstern tilgang

• Ofte stilte spørsmål

• Hjelp=Bruksanvisning

• Notater (Gult post-it-ikon)



Oppslagstavla-
Nedtrekksmeny

• Egne valg

Foto: Grethe Ringdal



Oppslagstavla-Hjelp

Hjelp = Bruksanvisning

Bruksanvisninga åpnes for aktuelt 
skjermbilde den åpnes fra



Oppslagstavla-
Sesonginfo

• 4 perioder gjennom året

• Mulig å klikke på pilene

• Valgene under «Registreringer» og 
«Rapporter» er klikkbare

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



Oppslagstavla - Siste innlesinger
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Oppslagstavla
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Oppslagstavla – Avviste slakt
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Flokkbehandlinger til fordeling
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Oppslagstavla-
Varslinger
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Hjemknappen

• Hjemknappen-Tilbake til oppslagstavla

• Hjemknappen-Animaliasymbolet til venstre på menylinja

• Hjem-Menyvalg på menylinja
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Forberedelser 
til lamming

• Registrering av paring og fostertelling

• Fordele flokkbehandlinger fra 
dyrehelseportalen

• Forberede bruk av beite/bingefunksjonen

• Vurdere aktuelle etiketter (merkelapper)

• Vurdering av hvem som er aktuelle mhp. 
kopplam/fosterlam ut fra fostertal, alder, 
hold, tidligere mjølkeevne mm



Rutiner for notering og 
dataregistrering

• Mange løsninger mellom kun papirlister 
og kun digital registrering

• Dobbeltsikring av data mhp.at lister kan 
bli trakka ned i bingen ol

• Anbefaler minimum ei liste der søyer 
registreres etter hvert som de lammer for 
å sikre at det ikke blir glømt å merke lam

• Uten bruk av app eller web i fjøset, 
anbefales ei liste  etter lamnr. og ei etter 
søyenr.

• Ved bruk av Sauekontrollen App er det 
mulig å ha Sauekontrollen oppdatert 
etter hver lamming og hver merking



Paring og fostertelling

Anbefaler at paringsdato eller 
paringsintervall legges inn i 
paringsperioden eller rett etterpå

Fostertal registreres/leses inn snarlig 
etter telling

(Tilleggsmodul etter lammingskurset) Foto: Grethe Ringdal



Rapport forventa 
lamming

Rapporter>Foster/lamming> Forventa 
lamming 

Klikk på sorteringspila for «Forventa 
lammingsdato» for å sortere på 
forventa dato

Anbefales som noteringsliste på fjøset 
i lamminga!



Sjekk av 
drektighetslengde

• Klikk på individnr. for å komme 
inn på individkortet

• Ved å høyreklikke kan individkortet 
åpnes i ny fane

• Velg fana «Paring/Fostertelling

• Drektighetslengde for tidligere år 
ligger under kolonnen «Dato 
lamming»



Helseregistreringer

• Vaksinasjoner ol fra Dyrehelseportalen 
fordeles til enkeltindivid (oppslagstavla)

• Forebyggende behandlinger
• Behandling mot snyltere mm

• Besetning, Masseregistrering>Helse

• Sjukdomregistreringer
• Registrering>Helse

• Besetning, Masseregistrering>Helse



Registrering av lamming

1. Registrering fortløpende etter 
lamnummer

2. Registrering fortløpende etter 
søyenummer



Fortløpende etter 
lamnummer

• Registrering>Lamming

• Velge automatisk utfylling av lamnr.

• Skrive søyenr. i øremerke-feltet

• Nummerserie på øremerke
• 5-sifra nr.serie: 20001

• 4-sifra nr.serie: 22001



Fortløpende etter 
søyenummer

• (Registrering>Lamming)
• Velg manuell utfylling av lamnr.

• Gå til «Manglende lamminger» eller 
«Besetning»

• Merk søyene, 
• velg «Masseregistrering>Lamming»
• Velg manuell utfylling av lamnr.

• Lamnr. registreres med siste siffer; 
• f.eks. 4 og 347
• (Automatisk 20004, 20247 eller 22004, 22347)

• Nummerserie på øremerke
• 5-sifra nr.serie: 20001
• 4-sifra nr.serie: 22001



Registrering av lamming

• Søyenr. i feltet «Mor»

• Flytt til neste felt ved bruk av «Enter-tasten 
(linjeskift)

• Dato fylles ut ved hjelp av kalenderikonet 
eller ved å skrive f.eks. 2404 eller 24

• Værnr. kan hentes fra værlista eller  
automatisk hvis paring er registrert eller vær 
fra forrige registrerte søye

• Enter i værnr.feltet, gir automatisk lamnr.linje

• Ved manuell utfylling av lamnr. er det nok å 
skrive siste sifrene

• Parameterlista kan endres under «Utvidet 
registrering»

• Lagre (blå knapp) gir nytt søyefelt.



Registrering av 
Fosterlam / Kopplam

• Registreres på biologisk mor

• Oppvekstkode fylles ut
• 1=Kopplam

• 2=Fosterlam; fostermor må registrere

• Merking av lam som flyttes fra 
mor før øremerker er satt i

• Borrelåsband på beina

• Merkestift, jod mm 



Utmelding i 
lammingsregistrering

• Velg “Utmelding” for søye og for lam i
menyen “Utvidet registrering”

• Klikk på “grønn pil” for søye som skal
meldes ut

• Lagre lamming før lam kan meldes ut

• Lamminga åpnes igjen ved å klikke på
“+” til venstre for moras ørenr.

• Klikk på “grønn pil” for lammet som
skal meldes ut



Utmeldingsboks i 
lammingsregistrering

• Dato og utkode må fylles ut

• Ingen synlig bekreftelse på lagringa

• Går tilbake til lammingsregistrering



Registrering 
utmelding 

Individkortet: Fana Inn/utmelding
Utkode må fylles ut

Utrangeringsårsak er frivillig

Retting gjøres her



Rette/slette utmelding 

Individkortet: Fana Inn/utmelding
“Endre utmelding”

Feil dato eller utkode kan overskrives

Feilutmelding: “Slett” (rød knapp)



Masseregistrere utmelding 

Besetning
Merk aktuelle individer

Masseregistrer>Utmelding

Utkode må fylles ut

Utrangeringsårsak er frivillig

Retting: Registrering>Endre hendelser



Etiketter

Etiketter er egendefinerte merkelapper

Etikettene er søkbare

Opprette eller endre etiketter
Registrering>Ny/endre etiketter

Registrere etiketter
Registrering>Etiketter

Besetning

Merk dyr, Masseregistrer>Etiketter



Smilefjes

• Enkel merking av 

• Gode dyr

• Dårlige dyr

• Individkortet, fana “Basis”



Beite/binge-funksjon

• Nyttig verktøy for å holde oversikt 
over besetningen i fjøs og på beite

• Planlegge og registrere flytting av dyr

• Tilsynslister for hvert enkelt beite

• Dokumentasjon over hvilke dyr som 
har gått på hvilke beiter

• Opprette beiter/binger
• Angi navn, type (binge, innmark, utmark)

• Flytting fra binge/innmark til utmark, 
generer automatisk sleppedato og 
motsatt genererer sankedato

• Beite/bingegrupper kan hentes opp 
f.eks. registrering av snyltebehandling



Registrere flytting

• Velg aktuelle dyr

• Fyll ut flyttedato

• Velg om lam skal følge mor

• Velg binge/beite det skal flyttes til

• Masseregistrering etter flytt



Lykke til med lamminga! 
Enda bedre resultater og 

effektivitet med 
Sauekontrollen



Nortura SA –
Bedre sammen med oss 

Sauekontrollen web

Lamming

Av Toril Hårdnes og Torhild F. Sisjord, Team småfe
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Paring og fostertelling

Anbefaler at paringsdato eller 
paringsintervall legges inn i 
paringsperioden eller rett etterpå

Fostertal registreres/leses inn snarlig 
etter telling

Foto: Grethe Ringdal



Registrering av paringsdato 
(eksakt dato)

1. Registrering fortløpende etter 
paringsdato

2. Registrering fra liste med søyer i 
nr.-rekkefølge



Registrering av paringsdato 
(eksakt dato)

1. Registrering fortløpende etter 
paringsdato

2. Registrering fra liste med søyer i 
nr.-rekkefølge

Hvis søya er registrert med låst vær i 
avlsplanen, vil denne komme opp som forslag.



Registrering av 
paringsdato

1. Registrering fortløpende etter 
paringsdato

• Registrering>Paring

• Skriv inn søyenr.

• Klikk inn riktig individ eller klikk enter

• «Enter» (linjeskift) for å komme videre til 
neste felt

• «Enter» i «Lagre»-feltet gir ny individlinje

• Utvida registrering for å legge til/fjerne felt



Registrering av paringsdato

1. Registrering fortløpende etter paringsdato

2. Registrering fra liste med søyer i nr.-
rekkefølge

• Besetning

• Velg søkekriterie kjønn=2, søye, evt. 
Fødselsår, binge, rase mm

• «Søk» (Blå)

• «Merk alle»

• «Masseregistrer (x valgt)

• «Paring»



Massereregistrering av paringsdato  
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Registrering av 
paringsintervall

1. Besetning

1. Merk søyene som har gått med 
den enkelte vær

2. Velg Masseregistrer>Paring

2. Beite/bingefunksjonen

1. Flytt væren inn i søyebingen 
på startdatoen og ut igjen på 
sluttdatoen



Registrering av parings-
intervall etter avlsplan

Avlsplan med låste værer

Besetning
Velg søkekriterie kjønn=2, søye

«Søk» (Blå)

«Merk alle»

«Masseregistrer x valgt»

«Paring»

Blankt værnr.felt

NB! Hvis det er søyer som er inseminert, kan 
ikke disse være med på utplukket



Fostertelling

1. Registrering>Fostertelling

2. Besetning
• Merk av søyer

• Masseregistrering

3. Innlesing fra lesestav (Tru-Test)
• Registrering>Fostertelling

• Innlesing>Ny innlesing

4. Innlesing fra lesestav via 
eksterne program

• Følg bruksanvisning fra leverandør



Nortura SA –
Bedre sammen med oss 

Sauekontrollen web

Paring og fostertelling

Av Toril Hårdnes og Torhild F. Sisjord, Team småfe


