I Källsby bliver mobilen brugt til optimering af driften
På Källsby Gård i Jörlanda viser Hans’ telefon både kameraer, fjernbetjeninger og overvågning af det elektriske hegn.

Hans og Katarina Johansson er mælkeproducenter i Jörlanda på Sveriges vestkyst, hvor de sammen driver Källsby
gård. Gården har omkring 60 køer og lige så mange kalve. I flere år har de brugt kameraer til at holde styr på dyrene,
og i nogen tid har de via mobilen også overvåget det elektriske hegns spænding.
På spørgsmålet om, hvilke fordele overvågningen af hegnet giver, svarer Hans:
- Det er nemt at tjekke telefonen for at se, at alle elektriske hegn virker. At jeg også får en sms, når strømmen bliver
afbrudt, betyder at jeg meget hurtigt kan reagere. I bedste fald ved jeg, at noget er galt før mine køer opdager det.

På Källsby gård kan Hans via mobilen slukke og tænde for det elektriske hegn med fjernbetjeningen

På en gård er der mange ting, der skal fungere for at undgå afbrydelser og forsinkelser i det daglige arbejde. En
afbrydelse eller en ændring i rutiner kan forårsage betydelige tab, og det at holde styr på alt, hvad der sker, er en
vigtig del af gårdejerens hverdag. Hans bruger også en fjernbetjening (SmartPlug) til at styre strømmen til enheden
eksternt. For Hans og Katarina er det ekstremt værdifuldt at kunne slukke strømmen via mobiltelefonen. Det gør, at
de hurtigt kan reparere evt. brud, og derefter nemt tænde for strømmen igen.

Flere kameraer på gården overvåger bl.a. dieseltanken, stalden og fodermængden. De kan også indstilles til at give en alarm ved
bevægelser.

Hegnsvagten måler den elektriske spænding i hegnet og giver advarsler, hvis spændingen falder / bliver afbrudt.

- Hegnsvagten og de forskellige kameraer forenkler arbejdet i hverdagen og gør det muligt at reagere hurtigt, hvilket
altid sparer tid. I sidste ende handler det om at kunne se, at køerne har det godt, og at produktionen udvikler sig
som planlagt. Vi har ikke kun sparet tid og er blevet mere effektive, vi føler os også meget sikrere.

På Hans Johanssons gård i Källsby bliver telefonen brugt til optimering af driften: Overvågning af køerne, af hegnets strømstyrke,
samt mulighed for fjernbetjening af hegnstilslutning – alt er samlet i én app på mobilen.

FAKTA: Källsby Gård
•
•
•
•
•
•

60 malkekøer og lige så mange kalve
130 hektar plantedyrkning
2 fuldtidsansatte
3 kameraer på gården
2 fjernbetjeninger til enhederne
2 hegnsvagter, hvor den ene er drevet af et solpanel

Du kan selv teste, hvordan det virker ved at gå til:
http://my.luda.farm/demo
1) Tænd for video
2) Sluk for strømmen til enheden
3) Få alarm (tager 30 sekunder)
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