
Mimiro – nye muligheter for gårdbrukere og rådgivere? 

Harald Volden

Mimiro

TINE Rådgiving

NMBU

Landbruksøkonomidagen 2019 
Endring og utvikling – hva med økonomien? 



Fremtidige utfordringer og muligheter

Transparent og sporbar verdikjede

Bærekraftig

produksjon og redusert

klimaavtrykk

Matsikkerhet og 

ernæring

Effektiv produksjon og 

økt lønnsomhet



Farm of the future: Farming and livestock business is digitizing – enhancing forecasts, 
automating production, maximizing yields and increasing health and welfare of livestock

Sensors in the field
▪ Measuring soil irrigation, 

fertilization, humidity

Drone / Satellite Field Monitor 
▪ Picture analysis from drone or 

satellite footages
▪ Information is fed into the Farm 

Management System

Genetically optimized crops
▪ More yield shorter growth 

periods and higher resistance
▪ Specific features, like 

blossoming at a specific time

Automatic Precision Farm Machinery
▪ Farm machines without drivers, networked for 

maximized efficiency
▪ Cultivating, seeding, fertilizing, using 

pesticides automatically with absolute 
precision and minimal waste

Integrated Farm Management
▪ All data is being gathered and analysed
▪ Internal data from sensors, etc. as well 

as external data like weather reports, 
news (Big Data)

▪ Alarms directly on Grower’s mobile 
device with all required information

▪ Automated action initiation possible

Real time management of livestock
▪ Sensors, trackers, GPS  etc
▪ Automated herd and livestock by autonomous robots 

(milking, health, position etc )
▪ Increased animal welfare, sustainability and higher yields
▪ The economic model vs Animal model



=

Vi etablerer en åpen plattform som skal 

samle og dele data for å utvikle 

styrings- og beslutningsstøttesystemer 

for bonden
Visjon: Med bondens data 

bygger vi morgendagens 

matproduksjon

www.mimiro.no



Den norske bonden og ny teknologi

1900 2018

Kompleksitet



Den norske bonden og ny teknologi

1900 2018



Digitalisering – ingen ny historie 

1900 2018

Vi startet i 1898 med 

«Kukontrollen» 



Konkurransedyktig norsk matproduksjon – hva er gjort?



Datainnsamling – mange er interessert i bondens data



Flere og nye aktører og nye digitale løsninger

Sentrale 

problemstillinger:

1. Eierskap til data

2. Samtykke

3. Autentisering



MIMIRO’s digitale økosystem
Analysis and models

•Machine learning

•Kunstig intelligens 

Farmers competency

•Biologi

•Digital modenhet

Datalagring i en skyplattform

Automated data capture

•Ubegrenset

lagringskapasitet

•Effektive

transaksjoner av 

data

•Sensorer

•Integrasjon av 

data mellom

husdyr og 

plante-

produksjon

Fremtidsgården
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FREMTID

ÉN FELLES PLATTFORM 

• Samarbeid mellom samvirker, andre aktører og bransjer

• Datafangst fra ulikt utstyr og leverandører

• Dataflyt mellom systemer

• Delingsøkonomi

I DAG

FRUSTRASJONER I BONDENS HVERDAG

• Dobbeltregistrering av data

• Mange verktøy og store datamengder

• Lite samspill mellom samvirker og aktører

• Lite samspill på tvers av utstyr og 

leverandører



Mimiro skal gjøre bondens hverdag 

enklere og mer effektiv

Vi lager en digital rådgiver som gir 

ende-til-ende beslutningsstøtte



BRUKERE SENSORER INTEGRASJONSPARTNERE

Mimiro skal skape et 

økosystem for 

teknologisk innovasjon 

i landbruket

Vi lar bonden bli sjef 

over egen data

PRODUKTER FRA PLATTFORM

ÅPEN PLATTFORM

Data til forskning

og utvikling

Prognose for

produksjon

Datamodeller til

rapportering

Nøkkeldata om

produksjon

Nøkkeldata om

skifte

Nøkkeldata om

leveringer (salg)



Brukervennlige tjenester skaper bedre datafangst fra bruker, og gir dermed økt innsikt i 
verdistrømmen

Sammenhengen mellom data fra bonden og tjenester med brukerverdi

Oppslutning til 

verktøy er en 

forutsetning for å få 

data fra bonden

Eksempel

Oppslutningen til Animalias Ingris, som samler 

data fra svineprodusenter, har trolig 

forbedringspotensial for å få større oppslutning1

Aktiv bruk av verktøy 

øker volum og 

kvalitet på data fra 

bonden, ettersom 

dårlig data i større 

grad blir eksponert 

for bruker

Eksempel

Mimiro har erfart at brukervennlig 

beslutningsstøtte fører til bedre data fra 

brukere. Figur viser økning av 

brunstregistreringer etter at registreringen 

genererte beslutningsstøtte2

Eksempel

▪ Bondens data gir bedre innsikt i 

varestrøm, og dette gir økte 

muligheter til optimering av 

produksjon

▪ Bondens data danner grunnlag for 

mer målrettet risikostyring av 

dyrevelferd

Data fra bonden er en viktig kilde 

til forretningsverdi

Kritiske faktorer for å skape brukervennlige 

tjenester:

For å sikre oppslutning og aktiv bruk av 

verktøy, så er brukervennlige tjenester 

kritisk

Oppslutning hos produsentmasse (2017, Norge)

2017 2018

2 972

13 923

+368%

Brunstregistreringer i TINE Bedriftsstyring

Enkle og raske registreringer som er 

lett tilgjengelige, der design er tilpasset 

brukermassen (utålmodig, heterogen,..)

Beslutningsstøtte for ikke-

rutinebaserte hendelser der mengden 

informasjon begrenses til kontekst

5% 12%

Smågris Slaktegris

Bruker Ikke bruker

Bruk av data fra ulike 

integrasjonspartnere og automatisk 

datafangst for å tilby 

beslutningsstøtte gjennom 

verdikjeden 

1 029

2 591

Smågris Slaktegris

Antall produsenter



Rådgiving i samarbeid med Mimiro

Muligheter

▪ Fra Mimiro sin datalake utvikles det verktøy for brukerinnsikt og data til rådgiververktøy. 

▪ Gir mulighet for å skreddersy oppfølging fra rådgivere 

Mimiro utvikler en 

rapportgenerator 

for utvidet 

brukerinnsikt og 

planlegging

Utvikling av 

digitale 

rådgivings-

tjenester

Operativ 

beslutningstøtte 

utviklet av Mimoro

▪ Brukertester viser at bonden ønsker å samle alt på en plass. Mimiro utvikler en 

brukerporal for operativ dokumentasjon og beslutningstøtte

▪ Verktøyene gjøres tilgjengelig for rådgivere

▪ Utvikling av digitale rådgivingstjenester for å styrke taktiske og strategiske tjenester.

▪ Teknologioppfølging, ref TINEs oppstartsrådiving melkerobot og Felleskjøpets SmartHold



Ta med hjem
1. Den 4. industrielle (digitale) revolusjon vil 

utfordre landbrukets forretningsmodeller

2. Én felles plattform vil være avgjørende for å 

bygge fremtidig konkurransekraft og verdi for 

bonden og landbruket 

3. Mer og nye datakilder krever automatisert 

datafangst og ny IKT- arkitektur tilpasset laging 

og transaksjon av data

4. ML og blockchain åpner opp for nye metoder for 

algoritmeutvikling og sporbarhet

5. God samhandling med rådgivingsaktøren eer

viktig for å lykkes

6. Vi etablerer en åpen plattform som skal samle 

og dele data for å utvikle styrings- og 

beslutningsstøttesystemer for bonden

7. Eierskap til data blir helt avgjørende


