
Viktig information gällande Skånesemins Kokontroll  

Från och med september startar Skånesemins nya Kokontroll. Denna kommer att löpa 

parallellt med Växas Kokontroll i september och oktober. Detta innebär att era 

provmjölkningar i september och oktober ska rapporteras både till Växas- och Skånesemins 

Kokontroll. Detta för att kokontrollåret börjar om i september och övergången ska ske så 

smidigt som möjligt. Detta ger även utrymme att bekanta sig med det nya systemet.

I paketet hittar du den utrustning du har beställt (skanner/surfplatta) samt manualer och 

information om hur Skånesemins Kokontroll fungerar. Surfplattorna levereras 

färdiginstallerade och skannern är kopplad via Bluetooth till surfplattan. Här följer även med 

fullmakter, som är viktiga att ni skriver under och skickar tillbaka till 

Skånesemin. För de som har beställt en skanner är det även viktigt att skriva under 

medföljande låneavtal till skannern och skicka tillbaka till Skånesemin.

Vi ber er höra av er i god tid med följande information för att provmjölkningen ska fungera 

korrekt, detta gäller oavsett om man skannar själv eller om man tar hjälp av Skånesemin för 

detta.

●     Om ni flyttar provmjölkningsdatum, hör av er minst 2 dagar innan 

provmjölkning. Det går inte att enbart ändra datum i Kokontrolls-appen om det 

skiljer för många dagar. Kontakta Kerstin eller Seminanmälan.

●     Om ni själv planerar era provmjölkningsdatum. Informera Skånesemin 

om ert provmjölkningsdatum minst 4 dagar INNAN provmjölkningen, annars 

fungerar inte provmjölkningen. Kontakta Kerstin eller Seminanmälan. 

●     Om ni provmjölkar utanför de förinställda mjölkningsintervallen; 05.30

- 10:00 respektive 15:30 - 19:00. Kontakta Josefine.

●     Om ni mjölkar mer än två gånger per dag. Kontakt Josefine.

Notera att det inte går att enbart ändra dessa inställningar i appen.

 



För Er med gårdssystem (T4C, Delpro, UniformAgri, Dairyplan)

Det viktigt att alla djur finns inlagda i gårdssystemet samt att djuruppgifterna är uppdaterade 

regelbundet. Notera även att djurens SE-nummer måste vara korrekt inlagt för att 

Skånesemin ska kunna hämta djuren till Kokontrollen. Det medföljer här manualer om hur 

djuren samt händelser ska läggas in på korrekt sätt. Skånesemin ber er att kontrollera att era

djur och dess uppgifter är korrekt inlagda i ert gårdssystem innan provmjölkningen. Det är 

varje medlems ansvar att kontinuerligt se till att denna information är korrekt. För dem som 

har valt att använda direktuppkoppling till CDB från gårdssystemet för rapportering är det 

viktigt att instruktionerna i manualen följs så att händelserna rapporteras korrekt till CDB.

För Er som skannar själv

Ni som skannar själv uppmanas att 1-2 dagar innan ert provmjölkningsdatum starta 

upp appen och synkronisera denna för att kontrollera att djuren finns tillgängliga i appen.

Om något skulle hända som hindrar er att skanna följer det med 10 st 

provmjölkningsformulär för rapportering av provmjölkningen. 

För dem som önskar finns det utöver den medföljande manualen även Instruktionsfilmer på 

Skånesemins hemsida som visar provmjölkningsprocessen i appen. 

Filmer och provmjölkningsformulär ligger under fliken Data & IT -> Nya Kokontrollen på 

Skånesemins hemsida. 

För er med robotmjölkning

Provmjölkningsfilen från ert gårdssystem måste exporteras och laddas upp efter avslutad 

provmjölkning i verktyget RFU (robotfil uppladdaren), Innan registrering kan ske i appen. Det

är lantbrukarens ansvar att detta blir gjort. Det bästa är om ni kan ladda upp filen själv även 

om tekniker skannar provmjölkningen. Kan man inte ladda upp filen själv, behöver ni komma

överens med teknikerna om en annan lösning. Kontakta i så fall Kerstin.

RFU:n laddas ner från Skånesemins hemsida under fliken Teknik & Data -> Nya 

Kokontrollen. Kontakta Skånesemin om ni behöver hjälp med nedladdningen av RFU:n.

 



 

 

Vänligen underteckna och posta fullmakterna och låneavtalet för skannern 

snarast med medföljande svarskuvert.

 

Vid frågor kontakta

Christoffer Isenstråle, 0415-19515 

Josefine Jönsson, 0415-19517 

Liv Alm, 0415-19516


