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INDLEDNINGINDLEDNING
Denne guide er skrevet som en del af DISARM-
projektet ‘Disseminating Innovative Solutions for 
Antibiotic Resistance Management’, finansieret af 
Den Europæiske Unions Horisont 2020 -forsknings- og 
innovationsprogram under tilskudsaftale 817591.

DISARM-projektets formål er at reducere 
antibiotikaresistens ved at sætte fokus på 
sygdomsforebyggelse og dyresundhed og derved 
reducere behovet for brug af antibiotika. DISARM har en 
lang række materialer tilgængelige via vores websted 
og YouTube -kanal. Vi har også et aktivt og kyndigt 
fællesskab i vores Facebook-diskussionsgruppe (du 
er velkommen til at deltage, klik blot på dette link 
og besvar nogle korte spørgsmål for at få adgang) 
og andre sociale mediekanaler: Twitter, Facebook, 
LinkedIn. DISARM anbefaler også tværfaglig rådgivning 
(landmænd, dyrlæger, ernæringseksperter og andre 
rådgivere) for at forbedre dyresundheden og bedriftens 
præstationer. Hvis du vil vide mere om dette, kan du 
tjekke vores værktøjskasse for at komme i gang! 

Denne guide var baseret på de oplysninger, der 
blev indsamlet under DISARM -projektet; det bør ikke 
betragtes som en komplet opslagsbog. Det giver 
et nyttigt overblik med links til praktiske videoer, 
abstracts, artikler, osv. for at facilitere god praksis. Ikke 
alle anbefalinger vil være gældende eller egnede til din 
besætning, og eventuelle interventioner bør diskuteres 
med din besætningsrådgiver.

Selvom forfatteren har gjort alle rimelige bestræbelser på at sikre gyldigheden af denne guide til Best Practice, påtager DISARM -projektteamet og finansieringsbu-
reauet sig intet ansvar for tab eller skader som følge af afhængighed af dette dokument. Brug dette dokument på egen risiko, og kontakt din dyrlæge og/eller rådgiver 
for at sikre, at de handlinger, du ønsker at udføre, passer til din besætning.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Dette projekt har modtaget finansiering fra Den Europæiske Unions Horisont 2020 -forsknings- og 
innovationsprogram under tilskudsaftale nr. 817591.

Denne guide er en af de 10 Best Practice guides, 
der blev produceret under DISARM -projektet. 
De 10 guides har alle samme formål: at informere 
dig om et specifikt emne i forhold til at nedsætte 
brugen af antibiotika i husdyrsproduktion.

De andre Best Practice Guides for DISARM 
findes her.

Besøg vores HjemmesideHjemmeside

Find os på FacebookFacebook

Følg os på TwitterTwitter

Se os på YouTubeYouTube

Følg os på LinkedInLinkedIn

Coordinated by Partners

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591Koordineret afKoordineret af PartnersPartners
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https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://disarmproject.eu/what-we-do/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/ 
https://disarmproject.eu/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
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INTRODUKTIONINTRODUKTION

MALKEKVÆGMALKEKVÆG

Hvad er Precision Livestock Farming?

Hvordan anvendes PLF i forskellige 
sektorer

Hvorfor er PLF relevant i overvågningen 
af sundheden og ift. reduktion af 
antibiotikabruget?

Valg af PLF værktøjer

Brug af data til optimering af sundhed 
og produktion

Precision Livestock Farming (PLF) dækker brug af 
forskellige teknologier til at overvåge dyr og/eller 
deres miljø. Teknologier kan også lette management 
på bedriften, f.eks. foderautomater og andre 
eksempler som vist i denne video. PLF kan udgøre 
nyttige ledelsesstøtteværktøjer, der giver indsigt i 
produktions-, reproduktions- og sundhedsparametre. 
De fleste teknologier, der bruges i PLF, har til formål at 
indsamle og analysere data 24/7 og kan give advarsler 
til landmænd, når der er behov for en hurtig indsats.

Sensorteknologier måler generelt noget om dyrene 
eller deres miljø. Disse oplysninger indføres i et system 
(en algoritme), der analyserer data for automatisk 
at udføre korrigerende handlinger og/eller give 
oplysninger til landmanden. Der findes forskellige 
teknologier på markedet til f.eks .:

Overvågning af temperatur, relativ luftfugtighed, 
kuldioxid, ammoniak og andre emissionsmålinger i 
dyrenes omgivelser
Automatiske vægt- og vækstmålinger 
Måling af kropstemperatur, puls, rumen-pH, aktivitet 
og placering

Oplysninger indsamlet fra sensorer analyseres 
for at levere beslutningsstøttesystemer til 
landmænd. Disse systemer kan sende advarsler til 
landmanden, ofte via en smartphone -app, så der 
kan træffes passende foranstaltninger.

Sensorer kan bruges på individuelt dyreniveau, 
f.eks. accelerometre, der bæres i øret, omkring 
benet eller halsen eller anvendes på staldniveau, 
f.eks. klimasensorer eller kameraer.

Brug af integrerede teknologisystemer til at 
indsamle og analysere data kan være en god 
ide for at træffe de bedste beslutninger og for at 
identificere vigtige handlingspunkter. Med PLF 
kan bl.a. overvåges:

Dyresundhed
Staldklima
Brunst og andre reproduktionsparametre
Mælkeproduktion
Avl og genetik

Du har måske hørt udtrykket “Internet of Things” 
(IoT). Det betyder, at en applikation bruger et netværk 
af fysiske objekter - “ting” - der er integreret med 
sensorer, software og andre teknologier med det 
formål at forbinde og udveksle data med andre 
enheder og systemer. Dette betyder, at flere datasæt 
kan kombineres og analyseres, så det giver nyttig viden 
om din gård og dine dyr. Strukturen i disse netværk 
kan være mere eller mindre komplekse afhængigt af 
bedriftens opbygning. Via dette link kan du finde en 
oversigt over forskellige teknologier.

I sidste ende tillader PLF dyresundheds- og 
produktionsdata at blive indsamlet, analyseret og 
konverteret til klare handlingspunkter med minimal 
indsats. På denne måde kan PLF hjælpe med at træffe 
de bedste beslutninger.

PLF kan hjælpe landmanden til at tage rigtige og 
rettidige beslutninger ved at bidrage til overvågning 
af gården og dens dyr 24/7, og måle parametre, der 

PLF bruges på tværs af flere husdyrarter rundt om i 
verden. Dette næste afsnit vil opsummere eksempler 
på ’best practice’ inden for kvægsektoren, får og geder, 
svine- og fjerkræ.

Der er mange forskellige applikationer til PLF i 
mælkeproduktion (se her og her for eksempler). Alle 
bedrifter er forskellige, så det er værd at overveje, 
hvilke teknologier og systemer der kan give det bedste 
resultat for din bedrift.

Uafhængig rådgivning kan være en hjælp til at styrke 
brugen af sensor-data - fx Cow Coach kan hjælpe med 
data ved AMS og andre sensor teknologier.

Der er mange værktøjer til rådighed, der kan hjælpe 
med at overvåge aktiviteter ved at give nyttig viden 
om bedrift og produktion (se et eksempel fra Holland 
ZLTO’s OPTIcow).

kan være svære eller umulige at registrere, selv for 
den bedste landmænd. PLF kan fx bidrage med tidlig 
varsling af landmanden om dyr med begyndende 
tegn på sygdom, inden kliniske tegn på sygdom bliver 
synlige. PLF kan også hjælpe landmanden med at 
overvåge et dyrs ydeevne og give mulighed for en 
tidlig forebyggende indsats, så behovet for at anvende 
antibiotika reduceres.

Brugen af PLF -styringsværktøjer kan være til gavn 
for landmænd og dyrlæger, der ønsker at reducere 
sygdom i besætningen.

Samtidig anvendelse af flere forskellige typer af 
sensorsystemer kan styrke overvågningen. Det er 
dog vigtigt at sikre sig, at de forskellige teknologier er 
kompatible, før der investeres.

https://disarmproject.eu/resources/sieplos-feedr/
https://www.youtube.com/watch?v=13d5wNVljgs&ab_channel=DISARMProject
https://academic.oup.com/jas/article/99/2/skab038/6129918
https://disarmproject.eu/resources/sensor-technology-and-data-monitoring-in-dairy-cows/
https://4d4f.eu/content/technology-warehouse
https://cowcoach.be/en/
https://disarmproject.eu/search-resources/precision-livestock-farming/data-monitoring/
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Automatisk fodring kan bidrage til:
Reduktion af lønomkostninger
Mindre stress og sygdom i besætningen og dermed 
bedre dyrevelfærd og reduceret brug af antibiotika
Øget foderoptagelse og fodereffektivitet
Optimering af huld og fertilitet
Regulering og forøgelse af vommens pH og dermed 
færre tilfælde af stofskiftesygdomme
Højere mælkeydelse og indhold af værdistof i mælken 
og dermed øget indtjening
Øget indtjening og mere bæredygtighed pga mindre 
foderspild

Brug af teknologi til at opnå tidligere 
indsats

Automatisk fodring

Forhøjet temperatur og fugtighed i stalden påvirker 
foderindtaget negativt og resulterer i mindre 
drøvtygning, lavere mælkeydelse og ringere 
reproduktionsresultater. Ved hjælp af sensorsystemer 
er det muligt at vurdere miljøet i stalden og se mønstre 
vedrørende dyresundhed og produktion. For eksempel 
tilbyder systemet SMART Zoo Tech - 24/7 overvågning af 
mikroklima -parametre i stalden: temperatur, fugtighed, 
dugpunkt (mætningspunkt), kuldioxid, ammoniak og 
støvpartikler. Oplysninger gemmes i en database, og 
når parameterne overstiger tilladte niveauer, sendes 
der en advarsel via mobiltelefonen, så det bliver muligt 
at reagere hurtigt på uhensigtsmæssige forhold.

Der er også værktøjer, der kan understøtte 
beslutningstagning vedrørende reproduktions- og 
sundhedsstyring. For eksempel kan Connecterras 
Intelligent Dairy Assistant (IDA) generere 
beslutningsstøtte via data indsamlet af sensorer 
monteret i halsbånd. Det måler koens aktivitet, 
foderoptagelse, drøvtygning samt gå-, stå-, ligge- og 
tygge-adfærd. Brug af systemet kan bidrage til at man 
kan handle hurtigere og derved forbedre produktions- og 
reproduktionsresultater og reducere brug af antibiotika.

Happy Cow -projektet viste, at brug af 
aktivitetsmålere og ’machine learning’ kan:

Forbedre bedriftens produktivitet og 
kendskabet til besætningen
Opdage sundhedsproblemer på et tidligt 
tidspunkt f.eks. mælkefeber, sur vom og halthed
Generere viden til f.eks. optimering af 
foderindtag

Automatiske fodringssystemer, f.eks. GEA 
MullerUp -systemet, giver køerne regelmæssige 
måltider af friskblandet foder. Det kan have både 
sundhedsmæssige- og produktionsmæssige 
fordele. På South West Dairy Development Center i 
Storbritannien er automatisk fodring den teknologi, 
som de værdsætter mest (se her).

Hyppig fodring resulterer typisk i øget 
tørstofoptagelse, øget pH i vommen og et bedre vom-
miljø. Fodringshyppighed og fodermængde kan med 
det automatiske fodringssystem tilpasses, så der hele 
tiden er frisk velsmagende foder på foderbordet og så 
spild af foder samtidig reduceres.

Stofskiftelidelser

Mastitis

Undersøgelser har vist (se studie), at køer der blev 
diagnosticeret med børbetændelse efter kælvning 
havde mindre liggetid og lagde sig færre gange end 
raske køer allerede en til to uger før kælvning. De sidste 
3 dage før de blev diagnosticeret med børbetændelse, 
åd køer, der udviklede metritis, mindre, de indtog 
færre måltider, blev oftere jaget væk fra foderbordet af 
andre køer og havde færre, længere liggende periode 
sammenlignet med raske køer. Brug af sensorer til 
at vurdere ligge- og ædeadfærd denne adfærd køer 
omkring kælvning kan derfor have stor værdi ift. at 
udpege køer med risiko for at udvikle børbetændelse 
og stofskifteproblemer.

PLF -teknologier, der identificerer ændringer i 
foderoptagelse, social og ligge-adfærd hos køer i 
perioden omkring kælvning, og teknologier der 
overvåger drøvtygning hos køerne generelt, kan 
give tidlige varsling om køer, der er i fare for at 
udvikle stofskifte-problemer (fx ketose).

Tidlig påvisning af de første sygdomstegn giver 
bedre mulighed for effektiv behandling. Køerne 
bliver mindre syge og kommer sig hurtigere efter 
behandling. Dette reducerer også behovet for 
brug af antibiotika.

I sidste ende kan disse systemer hjælpe med 
at spare tid, reducere stress for dig og dine dyr, 
øge produktionen og forbedre dyresundhed og 
behandlingsresultater.

Det er nu almindeligt, at halsbånd og øremærker 
måler drøvtygning såvel som aktivitet i systemer til 
automatisk brunstobservation. Flere teknologier f.eks. 
Cow Manager øremærket og vom-boli fra SmaXtec 
og Moonsyst inkluderer også temperatur i algoritmen 
bag sundhedsalarmerne. Køer overvåges døgnet 
rundt, og der sendes beskeder til driftslederen, så 
arbejdsindsatsen kan rettes mod de dyr, der har brug 
for opmærksomhed. Overvågning af drøvtygning kan 
identificere tidlige stadier af ketose, acidose, mastitis 
og endda tidspunktet for kælvning hos individuelle dyr, 
og på besætnings-/gruppeniveau kan det identificere 
subkliniske tilfælde af sur vom, suboptimal goldko-
ration og endda dårlig foderkvalitet.

Eksempler fra South West Dairy Development Center 
i Storbritannien viste, at Smartbow -øremærket fandt 
reduceret drøvtygning 3 dage efter kælvning, - dette 
foranledigede en dyrlægeundersøgels, hvor der blev 
diagnosticeret løbedilatation – forstadie til løbedrejning. 
Ved passende behandling kunne operation undgås, 
koen blev hurtigere rask og der skulle ikke bruges 
antibiotika. Fjernovervågning af drøvtygning kan også 
indikere, om en behandling har været vellykket.

Mastitis er en af hovedårsagerne til antibiotikabrug 
på malkekvægbrug. PLF indeholder flere værktøjer 
og datahåndteringssystemer, der kan hjælpe med 
at undersøge yversundhed i din besætning. Typiske 
metoder til diagnostisk af mastitis er baseret på celletal 
og bakteriologisk undersøgelse.

On-farm dyrkning til test af mælkeprøver for 
sygdomsfremkaldende mikroorganismer, der 

https://disarmproject.eu/resources/monitoring-microclimate-parameters-in-dairy-farms/
https://www.ida.io
https://www.ida.io
https://www.iof2020.eu/use-case-catalogue/dairy/happy-cow
https://www.gea.com/united-kingdom/auto-feeding.jsp
https://www.gea.com/united-kingdom/auto-feeding.jsp
https://disarmproject.eu/resources/automatic-feeding-in-dairy-cows/
https://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302(18)30142-5/fulltext
https://www.cowmanager.com/en-us/
https://smaxtec.com/en/
https://moonsyst.com/bolus
https://disarmproject.eu/resources/health-benefits-of-monitoring-rumination/
https://disarmproject.eu/resources/health-benefits-of-monitoring-rumination/
https://www.smartbow.com/
https://www.dairyherd.com/news-news/dhm-how-culture-achieve-bacteriological-cure
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forårsager mastitis, blev foreslået som et nyttigt 
værktøj på vores CoP til at fremskynde beslutninger om 
behandling af mastitis. Nogle plader fokuserer på at 
identificere gramnegative eller grampositive bakterier 
for at styre valg af antibiotika. Andre som New Zealand 
Mastatest® -systemet og Accumast® -plader giver 
mere præcise indikationer på årsagspatogener inden 
for 24 timer. Dyrkning kan også indikere, at årsagen til 
mastitis ikke er bakteriel, så antibiotikabehandlinger er 
ikke påkrævet. Disse tests kan give mælkeproducenter 
en hurtig, enkel og billig måde at identificere den 
sandsynlige bakterielle årsag til klinisk mastitis. Ved 
dyrkning på bedriften skal man være forsigtig, så man 
undgår at føre dyrkede patogener tilbage i besætningen. 
Dyrkning skal udføres i et specifikt, separat område, 
handsker skal bruges og de skal bortskaffes sammen 
med pladerne i en pose til risiko-affald.

On-farm dyrkning giver imidlertid ikke viden med det 
samme. Hvis valget af behandling skal fremskyndes, er 
det nødvendigt at anvende elektroniske biosensorer, 
det er automatiserede og bærbare diagnostiske 
enheder, der kan konvertere tilstedeværelsen af 
biologiske partikler til et elektrisk signal. Denne artikel 
highlighter forskellige tilgange for on-farm diagnostik 
af yverpatogener og dermed hurtig og nemt valg af 
behandling.

Sensorsystemer kan bruges til at overvåge yver 
sundhed og understøtte håndteringen af klinisk 
og subklinisk mastitis. Brug af teknologi til at opnå 
tidligere mastitis -diagnoser giver mulighed for:

Tidlig anvendelse af ikke-antibiotiske 
behandlinger, f.eks. Anvendelse 
af UDDERMINT® og øgning af 
malkningshyppigheden, hvilket kan bevirke en 
selvhelbredelse.
Hurtigere helbredelse i tilfælde, hvor det er 
besluttet, at den bedste fremgangsmåde er at 
bruge intramammær-antibiotika på grund af 
større behandlingssucces.
Højere leveringsprocent, hvilket giver en 
økonomisk fordel.

Mobilitetssensorer kan monteres på en ko’s hals 
eller ben, men fodsensorer er mest følsomme. 
Brugen af mobilitets-sensorsystemer giver enkle 
advarsler på en telefon eller computer. Disse 
advarsler betyder, at:

Halte køer identificeres tidligere
Tidlige ikke-antibiotiske behandlinger, såsom 
klovbeskæring kan bruges
Tidlig indsats forbedrer helbredelsesgraden
Behovet for antibiotikabehandlinger reduceres
Dyrenes trivsel forbedres, og mælketabet 
reduceres, hvilket giver økonomiske gevinster

AMS-systemer kan hjælpe med tidlig opdagelse 
af mastitis og reducere antibiotikabrug både ved at 
reducere antallet af køer, der har brug for antibiotika, 
og ved at skabe mulighed for bedre helbredelse for 
de køer, der skal behandles (se here). Malkerobotter, 
såsom GEA -monoboxen, der bruges på South West 
Dairy Development Center i Storbritannien, måler 
mælkekonduktivitet (ledningsevne), temperatur og 
farve fra hvert kvartal - der er nu også mulighed for 
at installere celletalsmåling på kirtel-niveau. Data 
indsamles ved hver malkning og analyseres ved at 
sammenligne tidligere data fra den enkelte ko (frem 
for generiske gennemsnit), hvilket giver et meget 
mere præcist system. Når der er en væsentlig ændring 
i en specifik kirtel, udsender systemet en alarm, der 
muliggør en langt tidligere diagnose af mastitis.

Halthed
Halthed er årsag til det største tab af indkomst på 
malkekvægsbesætninger og er den næsthyppigste 
årsag til brug af antibiotika (efter mastitis). Halthed 
er ofte underdiagnosticeret - i mange undersøgelser 

identificeres kun 25% af halte køer. Observation 
for halthed er subjektiv, kræver dygtighed og er 
tidskrævende, så underdiagnosticeringen er forståelig.

Teknologi kan overvåge køer 24/7, udføre automatisk, 
objektiv halthedsscoring, hvilket resulterer i en meget 
højere detektionshastighed.

I et irsk projekt er lavet en applikation til overvågning 
af kvæg i realtid ved hjælp af en række sensorer til at 
identificere halthed på et tidligt tidspunkt og sende 
advarsler til landmanden. Forsøget på gården på en 
150-ko-besætning indikerer, at halthed kan påvises 3 
dage før det kan fanges visuelt af landmanden med en 
samlet nøjagtighed på 87%.

Brug af termisk billeddannelse til at påvise halthed 
-advarsler fra overvågningssystemer (f.eks. Cow Alert) 
kan også målrette indsatsen og motivere til passende 
behandlinger så hurtigt som muligt. Som reaktion 
på alarmer kan termiske billedkameraer bruges til 
at undersøge årsagen til halthed på de berørte køer. 
Termisk billeddannelse kan skelne mellem alvorlige 
infektioner, der kræver antibiotikabehandling, og 
andre årsager, der ikke kræver antibiotikabehandling. 
Endvidere kan termisk billeddannelse hjælpe 
klovbeskærere til at være mere præcise med hovkniven 
på det korrekte sted for at finde en klovbyld, som ellers 
ikke ville findes. Termisk billeddannelse kan endda 
identificere den halte fod eller på et tidligt tidspunkt 
fastslå, at årsagen til halthed ikke sidder i kloven. Dette 
forbedrer dyrs trivsel, reducerer mælketab og reducerer 
mængden af antibiotika, der bruges.

Kalve sundheds-management
Kalve er særligt sårbare over for sygdom på grund af 
deres umodne immunsystem. Kalvesygdom, især 
luftvejssygdomme (BRD) og diarré, kan have livslange 
konsekvenser - kalve, der oplever lungebetændelse 
eller tarmbetændelse, producerer mindre mælk og 
har kortere levetid end deres raske kammerater. 
Tidlig opsporing og intervention er afgørende for 
behandlingens succes og beskyttelse af dyrenes 
fremtidige sundhed.

En af de første ting, du kan gøre for at sikre, at 
dine kalve er sunde, er at give tilstrækkelig råmælk. 
Ved hjælp af et Brix refraktometer kan indholdet af 
immunglobuliner i råmælken bestemmes. Det giver en 
god idé om råmækens kvalitet. Du kan også bruge Brix-
refractometer til at måle immunglobuliner i blodprøver 
til at overvåge passiv overførselshastighed (absorption 
af nok antistoffer fra råmælk ind i kalvens blodbane 
for at beskytte det mod patogener) - som vist i denne 
video på Facebook. Dette giver dig mulighed for at 

https://vdl.umn.edu/laboratories/laboratory-udder-health-luh/minnesota-easyr-culture
https://www.mastatest.com/
https://www.calibrecontrol.com/main-product-list/accumast-mastitis-detection-plates
https://disarmproject.eu/resources/research-paper-biosensors-for-on-farm-diagnosis-of-mastitis/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbioe.2019.00186/full
https://disarmproject.eu/resources/udder-health-when-drying-off-and-at-herd-level-supported-by-sensor-systems/
https://disarmproject.eu/resources/udder-health-when-drying-off-and-at-herd-level-supported-by-sensor-systems/
https://disarmproject.eu/resources/how-can-the-management-of-clinical-and-subclinical-mastitis-be-supported-by-sensor-systems/
https://disarmproject.eu/resources/how-can-the-management-of-clinical-and-subclinical-mastitis-be-supported-by-sensor-systems/
http://uddermint.com/
https://disarmproject.eu/resources/early-mastitis-detection-in-robotic-milkers-reduces-antibiotic-use/
https://www.gea.com/en/customer-cases/monobox-in-action.jsp?gclid=Cj0KCQjw9_mDBhCGARIsAN3PaFM708OhP3nWIC_-SwTRRVbYss6jmJIHuoOy2vaOjCoUvIDEtcluOJAaAqnlEALw_wcB
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016816991931840X
https://disarmproject.eu/resources/use-of-thermal-imaging-to-diagnose-lameness/
https://www.icerobotics.com/cowalert/#cowalert
https://www.facebook.com/100011705498851/videos/1007421166324724/
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vurdere, om din råmælkshåndteringspraksis fungerer 
eller har brug for forbedring.

Computerstyrede mælkefodringsautomater til kalve 
kan udsende advarsler for kalve, der er langsomme 
til at drikke deres mælk eller indtager mindre end 
normalt. Dette kan være et tidligt tegn på sygdom og 
giver kalvepasseren mulighed for at kontrollere kalven.

TempVerified kalvemærket fra Fevertags 
indeholder et termometer, der sidder i øregangen 
for løbende at overvåge dyrets kropstemperatur. 
TempVerified -softwaren registrerer temperatur hvert 
15. minut. Når en kalv har en temperatur over 39,7 ° C 
i 6 timer eller mere, vil et rødt blinkende LED -lys 
advare lagerpersonen om at tage handling: verificer 
temperaturen med rektaltermometer og fortsæt med 
besætningens behandlingsprotokol.

Tidlig og automatisk identifikation af 
kalvesygdom kan reducere:

De økonomiske omkostninger for 
landmændene
Antibiotika, der bruges til behandling af 
kalvesygdom
Forbedre dyrs velbefindende som kalve og som 
voksne
Forbedre bæredygtighed, da sunde kalve lever 
længere og opnår større mælkeproduktion 
som voksne

Brug af PLF til overvågning af kødkvæg har 
mange fordele:

Tidlige advarsler om handling vedrørende 
reproduktion, sundhed og foderstyring
Let overvågning af medicinbrug, vækstrater og 
græsning giver nyttig indsigt i kvægs sundhed, 
produktion og behandlinger
Forbedret græsmarksstyring kan sikre, at kvæg 
får tilstrækkelig ernæring
Overvågning ved hjælp af brugervenlig teknologi 
sparer arbejdstid, så opmærksomheden kan 
fokuseres der, hvor det er mest nødvendigt
Flere oplysninger giver landmændene 
mulighed for at drive kvægbrug mere effektivt, 
hvilket resulterer i bedre økonomi.

Et mere højteknologisk øremærkesystem til kalve, 
der for nylig er kommet på markedet, er Smartbell. 
Denne sensor leveres med en gratis app, der ikke kun 
kan advare landmænd om syge dyr, men også kan vise 
kalvens sundhedshistorik.

Et andet projekt bruger termisk billeddannelse til 
at afsløre forskellige stadier af BRD. Selvom manuelle 
scoringssystemer findes til at hjælpe med tidlig 
identifikation af sygdommen, er de tidskrævende og 
bruges sjældent i praksis.

KØDKVÆG /  KØDKVÆG /  
AMMEKVÆGAMMEKVÆG

Systemer til overvågning af dyrenes aktivitet er også 
tilgængelige for kødkvæg. For eksempel overvåger Allflex 
SenseHub Beef -systemet adfærd og drøvtyggelse for at 
give indsigt i reproduktion, sundhed og ernæring.

Et termisk billedkamera kan også være et nyttigt 
diagnostisk værktøj til at opdage helbredsproblemer, 
der ikke er synlige for det blotte øje, på en hurtig, 
berøringsfri, ikke-invasiv måde. Det kan være særligt 
nyttigt til at identificere årsagen til halthed og for at 
træffe beslutninger om behandling - herunder om 
antibiotika er påkrævet eller ej. 

Et andet fokus er på tilvækst og markedskrav for 
kødkvæg. Som et eksempel er Breedr en skybaseret 
app til vejning af husdyr, adgang til markeder og 
indsamling af produktions- og medicinbrugsdata.

For kvæg i ekstensive systemer er græsning en 
væsentlig del af ernæringen. Teknologi kan hjælpe 
med at få mest muligt ud af den jord, du har. 
AgriWebb Grazing Management analyserer f.eks. De 
data, du indsamler, for at generere nyttige rapporter 
for at træffe dine beslutninger. Tjek denne enkle 
oversigt over forskellige muligheder for overvågning 
af græsgange med forskellig teknologi inkl. til drone 
og satellitbilleder.

FÅRFÅR
Der er stigende interesse for anvendelsen af PLF 
-teknologi til små drøvtyggere. Denne artikel diskuterer 
forskellige teknologimuligheder for malkefår i EU-
lande i Middelhavsområdet, herunder elektroniske 
identifikationssystemer såsom øremærker, vom-boli og 
subkutan radiofrekvensidentifikation; sensorer på dyr, 
såsom accelerometre, positioneringssystemer og sociale 
aktivitetsloggere; og stationære styringssystemer 
såsom ’walk-over-vægte’, automatiske drivere, 
virtuelt hegn og malkestaldsrelaterede teknologier. 
Automatisk vejning kan muliggøre mere målrettede 
anthelmintiske og antibiotiske behandlinger ift. 
individuel dyrestørrelse.

TechCare er et EU-finansieret projekt, der løber 
fra september 2020 til august 2024. Projektet vil 
fokusere på udvikling af nye teknologier, der kan øge 
produktivitetsniveauet og reducere omkostninger ved 
at forbedre management af velfærd på individ- eller 
flokniveau. Projektet har til formål at skabe og validere 
markedsdrevne og innovative velfærdsløsninger på alle 
stadier af produktionen af små drøvtyggere.

Black Sheep Technology i Storbritannien tilbyder 
løsninger fokuseret på ’hyrde-landbrug’, hvilket gør 
sporing, registrering og salg af dyr lettere for landmænd. 
Deres ’Flock Finder Tool’ viser dyreflokkens bevægelser 
og position, holder styr på data om medicinbrug 
og sporing af dyr og kan bruges med eller uden en 
elektronisk identifikationslæser. FlockMarket fokuserer 
på fjernsalg af husdyr for at give købere bedre indsigt 
og tilbyder en virtuel markedsplads tilgængelig 24/7.

https://fevertags.com/tempverified-%7C-calf-tag
http://www.smartbell.io/
http://www.bristol.ac.uk/vet-school/research/projects/automatic-disease-detection-and-monitoring-in-calves/?fbclid=IwAR0yg2gv0e9Wa-Pk2SjC58KvMSycaVYxBRF8D_wQhfIIvX5YkxN9KjMg2zU
https://www.allflex.global/na/product_cat/beef-monitoring/
https://www.allflex.global/na/product_cat/beef-monitoring/
https://www.miracletech.co.uk/agriculture/thermal-imaging-products/
https://www.breedr.co/
https://www.agriwebb.com/uk/features/grazing-management-software/
https://pasture.io/grass-measuring
https://pasture.io/grass-measuring
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751731120301452
https://cordis.europa.eu/project/id/862050
https://www.foodandfarmingtechnology.com/news/livestock-monitoring/precision-livestock-farming-project-to-focus-on-sheep-welfare-management.html
http://blacksheeptechnology.co.uk/
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Luftvejssygdom

Tidlig påvisning af sygdom

Sundheds-management på bedriftsniveau

Flere PLF -teknologier sigter mod at overvåge 
luftvejssygdomme hos grise ved hjælp af lyd, for 
eksempel viser denne video tidlige version af 
Fancom® Host Monitor. En lignende teknologi er 
SoundTalks®, der anvender lydanalyse og kunstig 
intelligens til at opdage luftvejssygdomme, før kliniske 
eller adfærdsmæssige tegn på sygdom var synlige. 
Ved hjælp af systemet kan behandlinger gives på et 
tidligere sygdomsstadium, hvilket resulterer i bedre og  
hurtigere helbredelse og en reduktion i mængden af 
anvendt antibiotika. Se mere i denne artikel.

Lydbaserede PLF-teknikker har betydelige fordele i 
forhold til andre teknologier, såsom kameraer. Udover 
at mikrofoner er kontaktløse og relativt billige, er der 
ikke behov for en direkte sigtelinje, og store grupper 
af dyr kan overvåges med en enkelt sensor i et rum/en 
bygning.

PLF -værktøjer kan tilbyde store fordele for 
svineproducenter:

Overvågning af dyrebaserede sundheds- og 
velfærdsindikatorer f.eks. luftvejssygdom eller 
aggression af søer/smågrise.
Find tekniske problemer som f.eks. en blokeret 
foderstreng eller forkerte klimaparametre.
Advarsler giver mulighed for øjeblikkelig handling, 
før sundhed og ydeevne påvirkes negativt.
Forebyggende foranstaltninger hjælper med 
at forhindre spredning af sygdomme, hvilket 
reducerer behovet for antibiotikabehandlinger.

Denne artikel foreslår nogle måder, hvorpå 
smittebeskyttelse på svinebedrifter kan forbedres 
yderligere gennem objektive data fra PLF 
-teknologier. For eksempel kan overvågning af 
landbrugsmedarbejdernes bevægelsesmønstre 
afdække uoverensstemmelse mellem 
smittebeskyttelsesprotokoller (teori) og hvad 
der sker i praksis. Når det bliver opdaget, kan 

eventuelle problemer løses. Med hensyn til ekstern 
smittebeskyttelse kan brug af en elektronisk 
besøgsbog være mere nyttig end en papirbaseret, da 
det er lettere at gennemgå data.

En ’Internet of Things-applikation’ i svinesektoren 
testes for at reducere smitte på tværs af europæiske 
lande. Projektet har til formål at levere information, 
der muliggør kontinuerlig forbedring og bæredygtig 
produktion. Projektet har oprettet over 2000 
målepunkter, involverer 5 gårde og samler data, der 
dækker genetik, oplysninger om landmanden, slagteriet, 
forarbejdningsvirksomheden og forhandleren, 
lige til slutforbrugeren. Målet er at udvikle tidlige 
advarselssystemer på flere daglige datastrømme på 
koncernniveau og rapportere tilstedeværelse af vildsvin 
til landmænd og at koble dette med forebyggende 
foranstaltninger. Det håbes også, at denne IoT PLF 
-applikation vil forbedre fodereffektivitet, dyrevelfærd 
og reducere produktets klimaaftryk.

I Frankrig er der tre tilsluttede værktøjer, der 
nærmer sig spørgsmålet om sundhedsbeskyttelse 
i svineproduktion: PorcProtect, Bâtisanté og 
Porcisanté. PorcProtect fokuserer på smittebeskyttelse. 
Bâtisanté hjælper med management af bygninger og 
husdyrudstyr, herunder emner som klima, ventilation, 
adgang til mad og vand, kvalitet og gulvtype og 
rengøringsprotokoller. Porcisanté hjælper med at 
overvåge dyrebaserede interventioner, herunder 
råmælksindtagelse, pasning af smågrise, håndtering af 
so-foder og avlshåndtering osv. Læs mere her.

GVET er et andet værktøj fra Frankrig, der tilvejebringer 
et elektronisk registreringssystem til veterinære 
behandlinger hos svin for nem dataindtastning. Find 
ud af mere her.

FJERKRÆFJERKRÆ
En anden sektor, der har taget PLF til sig, er fjerkræ, især 
slagtekyllingeavl. Produktion, transport og forarbejdning 
af fjerkræ er blevet optimeret ved hjælp af automatiseret 
overvågning af omgivelsestemperatur, kontrol og 
dataanalyser. Hyppige ’real-time-data’ kan sendes 
tilbage til landmændene om deres fugles helbred og 
eventuelle tidlige tegn på sygdom samt miljøparametre.

I denne video deler en landmand sine bedste tip 
til reduktion af antibiotika i slagtekyllingeavl, det 
tredje tip omfatter overvågning af sundhed, velfærd 
og tekniske resultater ved hjælp af et digitalt system: 
”Med antibiotikareduktion er det vigtigt ikke at miste 
blikket for dyrevelfærd og tekniske resultater. Vi har et 
digitalt system til at overvåge og grafisk vise forskellige 
parametre (f.eks. Temperatur, vand og foderindtag, 
dyrevægt). Vi kan kombinere disse data med f.eks. 
Vaccinationsplaner, behandlinger eller oplysninger fra 
slagterier. Vi diskuterer dette derefter sammen med 
foderrådgiveren og dyrlægen ”

Denne video forklarer betydningen af big data for 
optimering af produktion og tidlige varslingssystemer 
ved management af fjerkræproduktion. Eksempelvis 
tilbyder Smart Farm Assistant fra Porphyrio dig 
at vælge den eller de løsninger, der passer bedst 
til din virksomhed, med en række muligheder, 
herunder flokstyring og tidlige varslingssystemer, 
produktionsplanlægning og tilpasset rapportering.

SVINSVIN

PLF-teknologier kan muliggøre sundhedsovervågning 
i ’real-time’ hos svin. F.eks. Kan degree2act -appen 
bruges som en del af dine rutinemæssige daglige 
observationer til at overvåge grisens temperatur uden 
at skulle begrænse dem. Denne casestudie med en 
spansk landmand demonstrerer merværdien ved at 
bruge denne teknologi.

Et andet eksempel på teknologi, der muliggør 
sporing af grisesundhed, er FITPIG -øremærket, der 
overvåger aktivitet og puls. Dette er en del af et Internet 
of Things -system, der indeholder værktøjer, der også 
måler miljøforhold som støv og ammoniakniveauer 
i stalden. Lær mere ved at læse denne artikel eller se 
dette webinar.

https://www.youtube.com/watch?v=Av_kN-2RtaE&ab_channel=AllcastDB
https://www.fancom.com/pigs/total-automation-for-finishers
https://www.soundtalks.com/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/03/19/hoestmonitor-doet-antibioticagebruik-bij-varkens-dalen/?fbclid=IwAR3MENcnXgofAs4_UvnNq7SFdmP4JG5v0m7h5wpIVGqkO72VF33w5iRGGQQ
https://www.pigprogress.net/Specials/Articles/2020/6/New-paradigms-for-disease-prevention-605505E/?fbclid=IwAR0ykV-jIqlBwCwjou26rCENMvE0fv2wm3N4jAX36RrhOuU4Cz9alm5nYmo
https://www.iof2020.eu/trials/use-case-posters2019/iof2020-use-case-poster-2019-meat-5.1-pig-farm-management.pdf
https://www.iof2020.eu/use-case-catalogue/meat/pig-farm-management
https://www.iof2020.eu/use-case-catalogue/meat/pig-farm-management
https://porcprotect.ifip.asso.fr/Account/Login
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.batisante
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.porcisante&hl=en&gl=US
https://disarmproject.eu/resources/connected-audits-to-protect-pig-health/
https://disarmproject.eu/resources/connected-audits-to-protect-pig-health/
https://youtu.be/okWdnYzt_u4?t=217
https://www.youtube.com/watch?v=nNAwiOjK5iE
https://www.porphyrio.com/en/solutions/
https://disarmproject.eu/resources/real-time-health-monitoring-in-pigs/
https://disarmproject.eu/resources/real-time-health-monitoring-in-pigs/
https://www.degree2act.com/
https://www.eupig.eu/health-management/pig-temperature-app-for-early-disease-detection
https://iof2020.h5mag.com/iof2020_meat_trial_february_2020/farm_internet_tracking_of_pigs
https://www.iof2020.eu/latest/demonstrations/2021/fitpig-webinar-demonstration


www.disarmproject.eu‘Precision Livestock Farming’ til tidlig opdagelse af sygdomme 88

PLF giver landmænd og rådgivere mulighed for at bruge 
omfattende data til at træffe management-beslutninger, 
så vi kan opdage sygdom og syge dyr tidligere og om 
nødvendigt behandle med bedre resultater. Hurtig 
sygdomsdetektion tillader også behandling af dyr uden at 
bruge antibiotika, hvilket reducerer brugen af antibiotika. 
PLF og mulighederne for brug af ’machine learning’ 
og kunstig intelligens har gjort det muligt at reducere 
komplekse datasæt til handlingsmæssige og enkle trin 
for landmænd og rådgivere, hvilket reducerer behovet for 
besværlige og avancerede analyser. De forskellige måder 
at indsamle data på bedriftsniveau ved hjælp af forskellige 
sensorer betyder, at der er mange applikationer, der er 
specifikke for de forskellige produktionsgrene.

I slagtekyllingeavl er FLOX et eksempel på 
teknologi til at skabe bedre synlighed og ydeevne i 
produktionen. FLOX bruger en række kameraer til at 
levere kontinuerlig fjernovervågning af din flok, dag 
eller nat. Disse visuelle data bruges til at producere 
aktionsindsigt om fugleaktivitet, ydeevne og vægt, 
som kan advare dig om kvælning, hockburn og 
pododermatitis.

Spoutnic NAV og Octopus XO er eksempler 
på robotter, der stimulerer slagtekyllings 
bevægelse, mens de muger ud. Dette hjælper 
med at forhindre svampeinfektionnen aspergillose, 
trædepudeafsvidninger (pododermatitis), hase- og 
brystskader og kan endda reducere ammoniak ved at 
afbryde gæringsprocessen.

Et andet eksempel på teknologi indenfor 
slagtekyllingeavl er Chickenboy, en loftsophængt 
robot, der autonomt overvåger termisk komfort, 
luftkvalitet, korrekt udstyrsfunktion og fuglenes 
sundhed og velfærd på flokniveau.

HVORDAN HAR PLF BIDRAGET HVORDAN HAR PLF BIDRAGET 
TIL AT REDUCERE BEHOVET FOR TIL AT REDUCERE BEHOVET FOR 

ANTIBIOTIKA?ANTIBIOTIKA?

Mere fra DISARM’s Best Practice GuidesMere fra DISARM’s Best Practice Guides

Ekstern Ekstern 
smittebeskyttelsesmittebeskyttelse

Potentiale for Potentiale for 
avl og genetik avl og genetik 
for robuste og for robuste og 
modstandsdygtige modstandsdygtige 
dyrdyr

VandkvalitetVandkvalitet Opdræt Opdræt 
managementmanagement

Vaccinations-Vaccinations-
protokollerprotokoller

God praksis for God praksis for 
fornuftig brug af fornuftig brug af 
antibiotikaantibiotika

Intern Intern 
smittebeskyttelsesmittebeskyttelse

Forbedring af Forbedring af 
dyresundheden dyresundheden 
via foder, vand og via foder, vand og 
tilsætningsstoffertilsætningsstoffer

Optimale  Optimale  
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https://www.flox.ai/
https://www.tibot.fr/en/solutions/poultry-robot-spoutnicnav/
https://www.octopusbiosafety.com/en/animal-welfare/
https://faromatics.com/products/
https://disarmproject.eu/resources/external-biosecurity-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/potential-of-breeding-and-genetics-for-robust-and-resilient-animals-best-practice-guide/
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https://disarmproject.eu/resources/youngstock-management-and-early-rearing-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/vaccination-protocols-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/prudent-use-of-antibiotics-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/internal-biosecurity-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/adapted-feeding-watering-and-additives-for-animal-health-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/optimal-housing-best-practice-guide/
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