
FurApps – kan det giver merværdi på farmen? 
V. Dyrlæge Mette Kragh 



Hvad er 
FurApps 



Forskellige 
interessenter 

• Avlere 

• Fodercentraler 

• Farmrådgivning 

–Dyrlæger 

–Andre rådgivere 
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Hwa’ kåst’er??? 
625 kr./år 



Vi er slet ikke de første på 
området…… 
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• E- kontrol 

• Kvægdatabase 

• Kyllinger/fjerkræ - data 

 



• Navnet Skov A/S kædes ofte sammen med 
ventilation, men teknologi fra Skov omfatter i 
dag en lang række nødvendige 
managementfunktioner i staldene, herunder 
systemer til tildeling af foder, vand, vejning 
samt naturligvis samling af data for 
besætningen. 

• »Vores mål er hele tiden at gøre det muligt 
for kunden af optimere produktionen ved, at 
vi forsyner driftslederen med de bedste 
værktøjer til management. På den måde kan 
konsulenter øge værdien af deres 
rådgivning,« siger Jørgen Yde Jensen. 
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Vi vil med på vognen  

Hvad kan man bruge det til 

• Opstille målsætninger 

• Prioritering af intervention 

• Evidensbaseret rådgivning 
– Viden fremfor ‘fornemmelser’ 

• Benchmarking 

• Handlingsplaner for 
behandling af diverse 
sygdomme 

 



..og jeg kan blive ved 

• Overblik 

• Sammenligne år for år 

• Sammenligne med erfagruppe 

• Sammenligne med fodercentral 

• Lovpligtige registreringer 



Kom godt i gang…start 
med disse 

• Besætning 

• Vejning 

• Døde dyr 
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Næste skridt 

• Medicinbeholdning 

• Diagnoser 

• Behandling 

 

…….og derefter alt efter behov og ønsker 



1. Download app’en Capture On The Go til din telefon 

2. Start app’en og vælg ‘server Configuration’ og indtast 
https://furapps.kopenhagenfur.com 

3. Indtast email-adresse og password (det får du i 
velkomstbrev fra KF, når du bestiller programmet) 

 

 

VI HJÆLPER JER GERNE I GANG  

 

KOPENHAGEN FURS HOTLINE: 43 26 11 00 

https://furapps.kopenhagenfur.com/


Godt i gang 



Besætning 
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Besætning 



Eksempel på app 



Eksempel på indtastning af vejedata og et par fif  



Eksempel på 

vægtkurve på 

telefonen 



FurApps 

• Ønsker om forskellige grupperinger (synlighed) 

– FC – er iværksat nogle steder 

– Erfagrupper 

– Avler med flere farme  

• Rapporter (hvad og hvordan får avlere data ud igen) 

– Krav fra myndigheder (dødsfalds- og medicinregistrering) 

– Ønsker fra avlere 
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• Der arbejdes på: 

– Lettere overblik over data for avleren 

– Avleren skal selv kunne rette sine data 

– Udligning af grafer i PowerBI 

– Rapporter der tilgodeser myndigheders krav på dødsfald og 
medicin 

– Avlers vejetal fra tidligere år 
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Status pt 



Før 

Efter 

Jo flere data jo mere værdi 

_______________________ 
 

På sigt vil vi kunne 

 

• Lære af fejl / gode tiltag året før 

 

• Motiveres af data 

 

• Tiltrække unge medarbejdere 

 

• ‘Konkurrere’ – benchmarke 

 

• Slappe lidt af, vi behøver ikke huske alt 

udenad…det er gemt i FurApps 



Er det for stor en 
mundfuld….  

 



Simpelt regneark  



Tak for jeres 
opmærksomhed  


