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• Vores krav: 
 Skal virke i en almindelig løsdriftsstald uden at 

påvirke landmandens daglige arbejdsrutiner

 Sikkert og robust system der skal kunne klare
staldmiljøet

• Opfyldt ved at:  

 Anvende 3D kamera teknologi til identifikation af
køer individuelt ved foderbordet

 ….og med det same 3D kamera beregne
foderindtagelsen for den identificerede ko

3D-identifikation af køer



I slusen

• Forbinder koens ckr-nr til 
koens 3D geometri

• Gode reference billeder af koen

3D systemets opsætning



Ved foderbordet

• Kameraer placeret over hele foderbordet

• Et billede hvert 5 sekund

3D systemets opsætning



Hvordan adskiller vi køerne?

Finde forskelle i køernes 3D geometri der kan 
anvendes til at finde den enkelte ko



Sådan adskiller vi køerne 



Match af billede i sluse og ved foderbord  

Match for en ko



97 jersey køer opmærket

18 til 50 billeder af hver 
ko i slusen

6357 foderbesøg ved 
foderbordet registeret

Sikkerhed på genkendelse af dyr ved foderbord 

Meget høj succesrate
(flest fejl ved meget korte besøg)



Baggrund - foderindtagelse



Måling af fodervolumen 

3D Kamera

4.5 m 4.2 m



Eksempel på foderoptagelse ved et besøg

Blå er skubbet op

Skubbet   10,75 l

Rød er fjernet

Fjernet 14,39 l

Total forskel mellem fjernet og skubbet

Total   3,64 l



Foderoptagelse kan måles med 3D kameraer med stor nøjagtighed

Foderoptagelse på niveau med Jersey køer på DKC

Sammenhæng til ydelse og laktationskurve

Resultater



Hvad kan du med disse målinger?

Foderindtag 

Ædetid

Antal ædeperioder

Ædehastighed pr besøg

Tid siden sidste måltid

Aktionsradius ved foderbord 

Ædt fra antal pladser

Æde adfærd



Perspektiver

Effektivitet Sundhed

GrupperingAdfærd



Installation og test i mange besætninger

Kan installeres i løsdriftstalde

Brugergrænseflade udvikles i dialog med landmænd 

Introduktion i DMS

Næste steps



Køer kan identificeres med 3D kameraer

Foderoptagelse kan måles med 3D kameraer

Konklusion
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