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Gigacow-nätverket växer 
 

— Implementering av nya processer och projekt

Vi är nu halvvägs genom 2021 och under den andra halvan av året står vi inför ett spän-
nande arbete då vi äntligen kan implementera vår programvara och övervakning på 
bred skala inom Gigacow-nätverket.

Under pandemin har vi fokuserat på att ström- 
linjeforma olika processer inom Gigacow och se 
till att vi kan minimera den tid som det tar för en 
gård att komma igång med Gigacow.  Vi har även 
startat upp ett stort antal samarbeten för att de data 
som genereras inom SLU Gigacow ska komma 
forskningen och svenska mjölkbönder till nytta. 

Vi har nyligen sökt finansiering för ett spännande 
projekt där vi tillsammans med  Växa Sverige och 
Dr Anna Silvera på Institutionen för husdjursge-
netik, SLU, ska titta närmare på kors lynne. Lynne 
är en av de funktionella egenskaper som finns med 
i avelsmålet Nordic Total Merit och värderingen 
görs med målet att undvika onödigt merarbete 
och risker som orsakas av djur med oönskade 
beteenden eller andra problem. 

I takt med att vi allt mer noggrant kan övervaka 
djur är det möjligt att ersätta den enkätundersök-
ning som i dagsläget används med mer detaljerade 
mått.  Vi behöver utvärdera egenskaper som 
aggressivitet, lugn och läraktighet för att identifie-
ra ärftliga egenskaper som kan mätas och inklu-
deras i avelsmålen. Den här forskningen är möjlig 
tack vare den uteckling som sker med exakt posi-
tionering av djur och bildigenkänning - ämnen vi 
fokuserar på i det här nyhetsbrevet. Utvecklingen 
inom området går fort och DeLavals hullbe-
dömningskamera BCS är kanske det just nu mest 
kända instrumentet. Inom kort kommer vi att se 
både varningssystem och olika former av måttsys-
tem för exempelvis hälsa, aktivitet och foderintag 
som kan bidra till det dagliga arbetet på gården 
och även långsiktigt inom forskning och avel. 

För att ny teknik ska komma jordbruket till nytta 
och minimera risken för felinvesteringar är det 
viktigt med ett nära samarbete mellan teknik- 
utvecklare och lantbrukare vilket är ett område 
där Israel ligger mycket långt framme.

Tillgången till gårdar som kan testa ny teknik och 
tekniker som har god förståelse för lantbrukets 
krav är två av de nycklar som lyftes fram som krav 
för framgångsrik teknikutveckling inom lant-
bruket och det finns många olika satsningar som 
syftar till att bidra till detta i Sverige. På Borgebys 
digitala fältdagar kommer vi att presentera Agri-
hub Sweden med målet att etablera en digital 
innovationshubb i Sverige som knyter ihop dessa 
satsningar. På sida 11 hittar du länkar till semina-
riet i Borgeby och ett refererat om hur de arbetar 
i Israel.

Hälsningar från Gigacow-teamet genom 
Tomas Klingström, koordinator för Gigacow. 

Kontakta osss gärna via epost: 
gigacow@slu.se

ILLUSTRATION: FREDRIK SAARKOPPEL
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Framtiden är redan här 
 

— Artificiell intelligens inom lantbruket

Behovet av innovation inom lantbruket är stort. Per Frankelius, forskare vid Linkö-
pings universitet, berättar mer om nya tekniker och lösningar för den moderna gården. 

Innovativa processer går som en röd tråd genom 
Per Frankelius forskning och han förbereder 
just nu en ustställning med namnet ”Alla tiders 
mjölk”. Utställningen lyfter fram kor och mjölk-
produktion i historien men också nya tekniker 
och deras praktiska tillämpningar i lantbruket. 

- Det finns många faktorer att tänka på, och då 
inte bara den ökande befolkningsmängden i 
världen eller klimatförändringarna utan också nya 
matvanor inte minst i Asien, där man nu äter mer 
kött och animalieprodukter än förut, berättar han.

Andra utmaningar är att värna om den biologiska 
mångfalden och att skydda både djur och växter 
från sjukdomar.

- Det är också viktigt att få ner användningen av 
antibiotika för att bromsa uppkomsten av antibio-
tikaresistens.

Nya tekniker ska underlätta
Ny teknik och innovation kan hjälpa till att öka 
både djurvälfärden och produktiviteten på gården. 
Att minska miljöpåverkan är också ett självklart 
mål. Just djurvälfärd ligger de flesta svenskar varmt 
om hjärtat. Men Per Frankelius är förbryllad över 
att just djurvälfärd inte ingår i de flesta hållbarhets-
modeller. Exempelvis finns inte djurvälfärd med 
som ett av FN:s 17 hållbarhetsmål. 

- Det är verkligen konstigt att FN missat djurväl-
färden när de definierar hållbarhet.

När det gäller ny teknik finns det två faktorer att 
tänka på i ett innovationsperspektiv. Den första 
handlar om teknikens mognadsgrad. Inte sällan 

finns barnsjukdomar hos ny teknik, och det är inte 
bra för lantbruket, menar Per Frankelius.  Vidare 
beror utvecklingen på hur mycket spridning den 
nya tekniken får. En stor spridning av teknik som 
har hög mognadsgrad bidrar till en snabbare och 
bättre utveckling – ju fler som anammar tekniken, 
desto större värde får den.  Teorier om detta skapa-
des av forskare såsom Bryce Ryan och Neal Gross 
vid Iowa State University som 1943 lanserade be-
greppet ”tidiga anammare” (early adopters). Everett 
Rogers fortsatte i denna bana och i förordet till 
första upplagan av sin bok ”Diffusion of Innova-
tions” skriver han:

”My interest in the diffusion of innovations began when 
I was an Iowa farm boy. After high school and college 
training in modern agriculture, I found my home com-
munity somewhat less than impressed with my stock of 
innovations.”

Per Frankelius förbereder utställningen ”Alla tiders 
mjölk” på Valla gård i Gamla Linköping.
FOTO: AGTECH 2030

Företaget Cainthus (Irland) har utvecklat ansiktsigenkänning som kan användas såväl i ladugården som ute på betes-
marker. FOTO: AGTECH 2030

Lätt att glömma bort hur det var innan
Sensorer, robotar och utrustning som är upp-
kopplade mot varandra präglar redan den mo-
derna ladugården och ger lantbrukaren mycket 
information om djuren. Mjölkningsroboten, som 
uppfanns omkring 1970 och gjorde sitt intåg 
1992, är ett exempel på teknik som har fått så stort 
genomslag att det är lätt att glömma bort hur det 
var tidigare.

- Förut innebar mjölkningarna mycket kroppsar-
bete för lantbrukarna, och var sämre för korna.

Förutom att nya varianter av mjölkningsrobo-
ten inte behöver kalibreras för varje ko så samlar 
den också in mycket data. Dessutom finns det ett 
realtids-laboratorium kopplat som analyserar cell-
tal och kan varna om någon infektion är på gång 
– ett viktigt verktyg för att tidigt kunna upptäcka 
utvecklingen av exempelvis mastit.

- Men det är bara början. Det finns mycket som 
inte fångas, som till exempel diarréutveckling, 
tendenser till feber eller vad som händer strax före 
kalvning. Kor som inte mjölkar fångas inte heller 
upp av mjölkningsroboten. 

Per Frankelius nämner flera exempel på ny teknik 
som använder sig av artificiell intelligens.

Ansiktsigenkänning av kor, virtuella stängsel, kalv-
ningslarm och kalvövervakning är några av dessa 
(ett axplock finns på nästa uppslag).

Olika pusselbitar blir en helhet
Den enskilde lantbrukaren har redan tillgång till 
ganska mycket data genom tjänster som Ko-
kontrollen. Projekt som SLU Gigacow är ett bra 
exempel hur man kombinera olika typer av data 
till en helhet. 

- Man använder sig av sensorer och kan se vad 
som händer runt djuret i realtid. Sedan lägger man 
till genetiken och kopplar dessutom ihop flera 
gårdar. Det finns inte så många exempel på detta 
tillvägagångssätt i världen, och det gör projektet 
unikt och värdefullt. 

Per Frankelius menar att teknik och innovation 
också kan öka attraktiviteten av att jobba inom 
lantbruket hos den yngre generationen. 
- Det kan finnas en stolthet i att jobba med avan-
cerad teknik i en ladugård.
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Roboten blev räddare av miserabel 
arbetsmiljö

Ewa Lööw på Storgården utanför Örebro 
berättar: 

”Vi satte in vår första Lely A2 hösten 2005. Det 
var efter att jag fått problem med värk i armar 
och händer och hade problem att mjölka ett helt 
pass. Vi hade 66 uppbundna kor med alfaline och 
avtagare men det räckte inte. 

Vi hade tre val. Sluta med kor, anställa någon eller 
satsa på robot. Vi byggde om till foderliggbås (66 
st) och lösdrift. Vi ångrar inte valet. Det blev ett 
helt annat jobb och våra barn blev intresserade av 
korna när det kom in en robot och dator. 2019 
byggde vi om vår gamla lagård till 52 platser med 
riktiga liggbås med mjuka madrasser och separat 
foderbås. Korna mjölkar minst lika mycket fast vi 
har färre kor. De har ökat 1500-1800 kg ECM sen 
ombyggnationen. 

Nu har yngste sonen tagit över driften. Så det 
finns fler anledningar att satsa på robot.” 

Ett axplock av artificiell intelligens och 
annan modern teknik i ladugården som är 
under utveckling

Dräktighetsinfo via andningsluften
Företaget Agscent i Australien har utvecklat en 
metod för att genom kons utandningsluft be- 
stämma om hon är dräktig.

Ansiktsigenkänning
Idag avslöjar sensorer vilken ko som står framför 
ett foderbord. Företaget Cainthus (Irland) har 
utvecklat ansiktsigenkänning som kan användas 
såväl i ladugården som ute på betesmarker. 

Kalvningslarm
Moocall kalvningssensor (GGI Sweden) placeras 
på kornas svansar och känner av om rörelsemönst-
ret ändras, vilket det gör när värkarna kommer 
igång.

Kalvövervakning
Kameraövervakning och artificiell intelligens 
utvecklat av Futuro Farming (Tyskland) kan 
flagga för sjukdomar som diarré hos kalvar. Detta 
möjliggör upptäckt av sjukdom flera dagar tidi-
gare och kan minska behovet av läkemedel som 
antibiotika.

Väga utan våg
Med hjälp av artificiell intelligens kan kameror 
räkna ut vikten på grisar (Smart Agritech Solu-
tions). På SLU pågår även ett projekt för att räkna 
ut vikten på kor utifrån foton.

Inspelning av podd på Vreta utbildningscentrum. Per 
Frankelius tog med Mathias Lindholm in bland korna.
FOTO: AGTECH 2030

En mjölkningsrobot har många fördelar både for lant-
brukarna och korna. På bilden ser man mjölkningsrobo-
ten på SLU:s gård i Lövsta.
FOTO: MARK HARRIS

Lab in a box
Linköpingsföretaget Agricam har utvecklat Bac-
ticam som genom bilder tagna på en smartphone 
analyserar bakterietillväxten. Därmed slipper man 
att skicka in prover för bakterieanalys och att vänta 
på provsvaret. Ledtiden minskas och behandling 
kan sättas in snabbare. 

3D-kameror övervakar foderbord
Företaget CFIT har utvecklat ett system som ge-
nom bildanalys mäter vilken ko som äter och hur 
mycket den äter vid foderbordet.

Virtuella stängsel
Djurens halsband känner av position och rörel-
seriktning. När djuret närmar sig en geografisk 
gräns ges en irriterande ljudsignal som gör att 
djuret vänder om. I Norge är systemet redan i 
drift genom företaget Nofence, i Sverige är det 
inte tillåtet än. En doktorand på RISE kommer 
att jobba med virtuella stängsel inom projektet 
SustAinimal.

Historiens vingslag: Mjölkningsro-
botar

Inom industrin har robotar funnits sedan 1961. 
Det handlar då om robotar som hanterar fysiskt 
material. 

Robotar som interagerar med biologiska varelser 
är något mycket svårare. Här låg lantbruket långt 
före industrin! Ett patent för robotmjölkning 
daterat redan 1971 kom från forna Östtyskland. 
Sex år senare gjordes försök i Japan att få fram en 
fungerande prototyp. Det föll inte väl ut. 

1982 kom DeLavals robotpatent och året därefter 
presenterades en prototyp vid Praktijkschool voor 
de Veehouderij (Yrkesskolan för djurhållning) i 
Nederländerna. 1992 lanserade Lely sin mjölk-
ningsrobot och 1998 var det dags för DeLavals 
robot att göra entré. 

Vid sekelskiftet fanns ca 800 mjölkningsrobotar 
runt om i världen. 

Lab in a box kan analysera bakterietillväxt. 
FOTO: AGRICAM

Lantbruket låg före i utvecklingen av robotar som kan 
interagera med biologiska varelser.
FOTO: MARK HARRIS

Korna håller sig inom ett visst område med hjälp av 
virtuella stängsel. 
FOTO: NOFENCE

FOTO: PIXABAY
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Vem gör vad?
 

— Kameror underlätttar beteendestudier i ladugården

Kombinationen av data från sensorer som anger kornas position i ladugården och från 
kameror som filmar kornas beteende kan vara värdefulla i studier av kornas sociala 
interaktioner. Det är resultatet av en pilotstudie på en av SLU:s försöksgårdar. 

- Datan från kamerorna tillför en helt ny dimensi-
on. Med hjälp av positioneringsdata har vi tidigare 
kunnat se var i ladugården korna är, och hur nära 
de är varandra, men inte vad de gör, förklarar Keni 
Ren, doktorand vid Umeå universitet. 

Hon är försteförfattare av studien och den som har 
drivit projektet på SLU:s försöksgård i Röbäcks-
dalen. Ett syfte med studien var att undersöka hur 
de sociala interaktionerna påverkas när yngre kor 
introduceras till en befintlig besättning. Hon och 
hennes medarbetare valde att fokusera på interak-
tionerna vid foderbordet. 

- Korna vill alla få plats vid foderbordet och är 
aktiva. De kan knuffas bort av andra kor, eller 
lämna plats åt någon annan. Det förekommer både 
negativa och positiva beteenden, vilka kan fångas 
av kamrorna och sedan analyseras av datorer. 

Genom maskininlärning är det möjligt att ana-
lysera en stor mängd bilder och detta ger många 
ledtrådar om interaktionerna – något som är 
mycket svårare när enbart data om kornas position 
finns tillgänglig. 

- Vi kan undersöka tidserier och detta är en stor 
förbättring, speciellt vid aggressivt beteende. Då 
kan vi till exempel upptäcka att en ko lämnar 
foderbordet på grund av att en annan ko har 
knuffat bort henne eller varit hotfull på något sätt, 
förklarar Keni Ren. 

Pilotstudie visar att tekniken fungerar
Studien är i mindre skala, men den visar att 
tekniken fungerar och att den kan användas för 
att övervaka kornas beteende. I praktiken skulle 
den kunna vara ett verktyg för att tidigt upptäcka 
situationer av stress hos en besättning. 

- Hur rör kor sig i ladugården och vad händer när 
en ny ko introduceras till en besättning? Det är 
kanske enklare om nya kor introduceras tillsam-
mans med en kompis, det är sådant som är 
intressant för lantbrukare att veta. 

Den stora mängden av data som genereras är dock 
framförallt intressant för forskare som vill veta mer 
om beteende. Den här studien har enbart foku- 
serat på positioneringsdata och visuell data från 10 
kor men systemet kan skalas upp. Begränsningarna 
är dels ladugårdens design, och dels hur många 
kameror man kan sätta upp. Keni Ren berättar 
också att man måste korrigera bilderna  på grund 
av skiftande ljusförhållanden. 

Ett syfte med studien var att undersöka hur de sociala 
interaktionerna påverkas när yngre kor introduceras till 
en befintlig besättning.
FOTO: LISA BESTE

Två system i samverkan: Kombinationen av positioneringsdata och kameror kan ge mycket information om kornas 
beteende i ladugården (se faktarutan för detaljer).
ILLUSTRATION: KENI REN

En annan teknisk utmaning är batterikapaciteten 
hos sensorerna, som just nu räcker ungefär två 
månader. 

- Den här studien är ganska teknisk men visar att 
det fungerar. Det är roligt att tillämpa teknikut-
vecklingen på den här typen av betteendestudier, 
som kan ge oss mycket värdefull information om 
djuren, avslutar Keni Ren. 

Källa:
Keni Ren, Gun Bernes, Mårten Hetta, Johannes 
Karlsson
Tracking and analysing social interactions in dairy 
cattle with real-time locating system and machine 
learning
Journal of Systems Architecture, Vol 116, June 
2021, 102139

Två system i samverkan

Genom maskininlärning kan man få information 
om var en viss ko befinner sig och hur hon beter 
sig i förhållande till andra kor i närheten.

•   Kornas position och identitet identifieras via 
RTLS (real-time locating system) och skickas till 
en server.

•   Kamerorna fångar kornas beteende och posi-
tionering i relation till kameran.

•   Genom maskininlärning lägger datorn ihop 
informationen och forskarna kan se vilka kor 
som interagerar var någonstans i ladugården – 
och om interaktionen är negativ eller positiv. 

Kor i ladugården. FOTO: MARK HARRISSkanna QR-koden med kameran på din smartphone 
om du vill läsa den vetenskapliga artikeln.
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Tusen och en analyser 
 

— Mer och mer data inom SLU Gigacow

SLU Gigacow kommer inom kort att ha betalat för den tusende genomanalysen på 
gårdar inom Gigacow-nätverket.

Den första gården som kopplades upp i Gigacow 
har nu levererat data till vår databas i ungefär ett 
och ett halvt år utan problem och under pande-
min har vi fokuserat på att vår programvara ska 
fungera smidigt vid installationen och automatiskt 
kvalitetssäkra de data som skickas från gården till 
SLU varje natt. 

Att installera programvara på distans är lite av 
en utmaning eftersom vi inte på förväg kan veta 
hur operativsystemet, användarrättigheterna och  
antivirusprogram kommer att påverka installatio-
nen men tack vare de gårdar som ställt upp som 
pilotgårdar har vi tagit fram en relativt effektiv 
installationsprocess. Om allting fungerar optimalt 
är vi klara med en installation på ungefär en halv-
timme och vårt mål är att alla installationer ska 
vara klara på en timme. Ibland behöver vi dela upp 
installationen på flera försök. 

Uppkoppling och provtagning pågår
Under hösten kommer vi att satsa hårt på att 
koppla upp de gårdar som inte ännu har kopplats 
upp i nätverket. Vi kommer ringa alla gårdar som 
vi är i kontakt med under augusti för att stämma 
av läget och planera när uppstartsarbetet kan 
genomföras. Vårt mål är att arbeta tidseffektivt och 
ta upp så lite av er tid som möjligt och vi betalar 
även en ersättning på 400 kr per timme för det 
merarbetet som uppstarten i Gigacow innebär för 
en gård. 

I samband med installationen förbereder vi även 
arbetet med genomanalys. För kalvar som föds på 
gården efter att genomanalysen påbörjats genom-
förs provtagning i samband med öronmärkningen 

med  Växas tjänst för Genomisk analys. Gården 
fakturerar sedan Gigacow för kostnaderna för 
märken och abonnemanget för genomanalys. 

För djur som redan finns på gården har vi ett 
samarbete med  Växa för provtagning. När det är 
dags tar du med hjälp av Min Gård fram en lista 
på djur i besättningen och skickar den till oss (vi 
skickar en instruktion när det är dags). Vi tar sedan 
bort individer som inte är lämpade för genomisk 
analys (främst korsningsdjur med köttras och kor 
som påbörjat sin fjärde laktation eller mer). Vi 
skickar listan till  Växa vars tekniker tar kontakt 
och planerar provtagningen som kan genomföras 
av tekniker eller av er på gården efter handledning 
av en tekniker.

5000 djur i nätverket
Målet är att vi i Gigacow-nätverket ska ha över 
5000 djur som övervakas på de gårdar som ingår i 
nätverket. Förutom de data som vi får ut från

Läs, lyssna och se 
 

— Tips för dig som vill veta mer

Lärdomar om lantbruksteknik
För att ny teknik ska komma jordbruket till nytta 
och minimera risken för felinvesteringar är det 
viktigt med ett nära samarbete mellan teknik-
utvecklare och lantbrukare. Israel ligger mycket 
långt framme inom detta område. 

Detta redovisades på ett seminarium om lant-
bruksteknik där bland annat Edvard Hollertz på 
ATL deltog. Han sammanfattar flera viktiga lärdo-
mar på ATLs ledarblogg. 

Borgebys digitala fältdagar
I ett historiskt samarbete mellan bland annat SLU, 
Linköpings universitet, RISE, Agroväst, och  Vin-
nova etableras just nu en ansökan om en digital 
innovationshubb för lantbruket: Agrihub Sweden. 
Syftet är att stimulera utveckling och spridning av 
digitalteknik i lantbruket.

På Borgebys digitala fältdagar kommer vi att 
presentera Agrihub Sweden under seminariet med 
titeln ”Det digitala racet – är du en 1:a eller 0:a?”. 

gårdsdatorn har vi tillgång till andra datakällor 
såsom Kokontrollen, lantbrukets nya dataplattform 
Agronod samt väderdata från SMHI. 

Vi är mycket tacksamma över att så många gårdar 
och rådgivare har hjälpt oss att etablera oss med de 
första tusen djuren och ser fram emot att skala upp 
verksamheten tillsammans med de gårdar som an-
mält intresse för Gigacow. På detta sätt skapar vi en 
infrastruktur som gör det lättare för oss att komma 
närmare näringen med den forskning som bedrivs 
på SLU och kan även fungera som samarbetspart-
ner till teknikföretag och entreprenörer som tror 

sig ha applikationer med potentiell användning 
inom jordbruket. 

Vi har även påbörjat ett antal samarbeten kring 
grundforskning där SLU Gigacow kan bidra till 
en bättre förståelse kring genetik, beteende och de 
urvalsprocesser som formar utvecklingen hos allt 
levande på jorden vilket vi kommer att skriva mer 
om i kommande nyhetsbrev. 

Länk till Växas tjänst Genomanalys
https://www.vxa.se/gardsnara-tjanster/avel/
genomisk-analys/

För kalvar som föds på gården sker provtagning för 
genomanalys i samband med öronmärkningen.
FOTO: LISA BESTE

QR-kod för ATLs 
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QR-kod för Borgebys 
fältdagar

Gigacow-teamet önskar en skön sommar!
FOTO: LISA BESTE

S LU  G I G A C O W  1 / 2 0 21  |  1110  | S LU  G I G A C O W  1 / 2 0 21
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http://www.agrihub.se
https://www.borgebyfaltdagar.se/?p=2343
https://www.vxa.se/gardsnara-tjanster/avel/genomisk-analys/
https://www.vxa.se/gardsnara-tjanster/avel/genomisk-analys/
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