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- Planlegg tilsyn 

- Oppdag 
Uregelmessigheter 

- Enklere Sanking 

- Prioriter Andre 
Driftsfaktorer 

- Dokumenter Tap 

- Se Om Lam Følger 
Søya 

 Få kontroll over beiteområdene! 

Saltsteinsavleseren er en RFID-leser som leser av 
øremerkene på dyrene og plasseres i saltsteinsområde på 
beiter. Saltsteinsavleseren leser av øremerket på dyret når 
de går inn i det avgrensede saltsteinsområdet og passerer 
leseren. Avlesningene sendes via telefonnettverket til 
BioControl-serveren, og brukeren kan deretter gå til våre 
hjemmesider for å se avlesningene. Saltsteinsavleseren 
bruker et solcellepanel og et batteri for å produsere og 
lagre strøm, og leseren kan derfor plasseres i et område 
uten strømtilgang. 

Nye muligheter! 

Saltsteinsavleser 



 

 

Bli med på gjeter-revolusjonen! 
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Saltsteinsavleseren er del av en 

sankefelle hvor dyrene kommer 
for å forsyne seg av saltstein. Via 
RFID-øremerkene på dyret 

registrerer saltsteinsavleseren 
individnummeret når dyret tar 

hodet inn i saltsteinsbåsen. 

Via informasjonen sent fra 
avleseren kan du til en hver tid 

ha oversikt over dyrene i 
sankefellen via pc-loggen. 
Sankefellene kan også ha en 

grind som kan låses ved behov 
slik at sauene kommer inn, men 

ikke ut. Dermed kan 
sankefellene brukes til effektiv 
sanking om høsten, og for å 

effektivt flytte dyr ved fare for 
rovviltangrep. 

Saltsteinsavleseren gir deg også 

mulighet til å oppdage 
uregelmessigheter, for eksempel 

på grunn av  tilstedeværelse av 
rovvilt. Syke dyr kan også 
enklere hentes hjem til 

Saltsteinsavleseren hjelper deg med å planlegge tilsyn, oppdage 
uregelmessigheter, dokumentere tap og prioritere andre driftsfaktorer. 
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behandling, og lam som har blitt 

borte fra mor og morløse lam 
kan bli oppdaget og funnet.  

 

Solcellepanel 

Saltsteinsavleseren består av 

en stålkonstruksjon og en 

RFID-antenne for å lese av 

øremerker. Solcellepanelet        

samler energi til 

saltsteinsavleseren, og leseren 

kan derfor plasseres i områder 

uten tilgang til strøm. 

Elektrisiteten samlet av 

solcellepanelet lagres i et 

batteri, og leseren er i 

‘hvilemodus’ når ingen sauer 

passerer, slik at den sparer mest 

mulig strøm. To fotoceller 

aktiveres når sauer går forbi 

leseren, og dermed våkner 

leseren opp og leser av 

øremerket. 
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GPRS 

Informasjonen sendes via 

telefonnettverket med et GPRS 

modem. Leseren må derfor 

plasseres i et område med 

mobildekning, og helst et solfyllt 

område. Om det er strømtilgang 

i beiteområdet kan 

saltsteinsavleseren kobles 

direkte til et strømuttak i steden 

for å bruke solcellepanelet. 

 
Beitelag 

Et beitelag kan gå sammen og 

kjøpe en eller 

flere saltsteinsavlesere for ett 

beitelag. Leseren vil da lese av 

øremerkene for alle 

besetningene. Avlesningene på 

vår hjemmeside viser også dyr 

som ikke har blitt avlest, og 

søyer med lam for å se om 

lammene følger søya.  
 

Kontakt oss for mer informasjon! 

BioControl AS  
Gautestadveien 75 
1890 Rakkestad 
Telefon: 69 22 52 55 
E-post: info@biocontrol.no 
www.biocontrol.no 


