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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



Fremtidige utfordringer og muligheter

Food Security and Nutrition, 2016 

Bærekraftig og klimavennlig

matproduksjon

Matsikkerhet og ernæring

Sporbar verdikjede

Effektiv produksjon og 

økt lønnsomhet



CyberSecurity

BlockChain

Multispeed IT

DevOps

Økosystemer

GDPR

Innovasjons-
utvikling

Dagens digitale teknologier vil utfordre oss på grunnleggende 
forretningsendringer, noe som vil skape store muligheter for de rette spillerne

Forretningsutfordringer

Globalt åpne markeder
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Teknologisk trykk

Tunge teknologiaktører går inn i 
markedet

Globale, svært komplekse 
nettverk

Lavere utslipp og redusert 
miljøpåvirkning
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Fremtidsgården

Datalagring i 

en sky-

plattform

•Ubegrenset 

lagrings-

kapasitet

•Effektiv 

transaksjoner 

av data

Automatisert 

datafangst

•Sensorer

•Integrert data 

mellom 

husdyr- og 

plante-

produksjon

Bondens 

kompetanse

•Fag 

•Digital 

modenhet

Analyse 

og 

modeller

•Maskin 

læring

•kunstig 

intelligens

Teknologi og digital utvikling – data bondens nye gull?



BRUKERE SENSORER INTEGRASJONSPARTNERE

Mimiro skal skape et 

økosystem for 

teknologisk innovasjon 

i landbruket

Vi benytter machine

learning, AI, deep

learning som nye 

metoder for analyse og 

algoritmeutvikling

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)



Mimiro skal gjøre bondens hverdag 

enklere og mer effektiv

Vi lager en digital rådgiver som gir 

ende-til-ende beslutningsstøtte



Mimiro styrings og beslutningsstøttesystem

Driftspanel
Husdyr og 

plante-

produksjon

Økonomi

Planlegging

Prognose



Vi piloterer i dag flere teknologier som kan optimere driften hos 

storfebonden

Fôr Næringsstoffer i melkAktivitet og adferd

 Måling fôrstoffinnholdet med 

Infrarøde sensorer (NIR)

 Bruk av fôrpistol, alternativt enhet 

som festes i forvognen

 Måling av næringsstoffer i melk 

med Infrarøde sensorer (NIR)

 Montering av sensor på 

melketank (besetning), eller i 

tilslutning til robot (individ)

 Kartlegging av indikatorer for 

fruktbarhet og helse

 Måling av eksempelvis tyggetid, 

skritt, temperatur, posisjon

Utforskning og 

ideskaping

Pilot og 

Prioritering

Produksjon og 

skalering

http://www.youtube.com/watch?v=nxnXKIozoDc
http://www.youtube.com/watch?v=nxnXKIozoDc


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 åpner opp for nye metoder for 

algoritmeutvikling

5. Vi etablerer en åpen plattform som skal samle 

og dele data for å utvikle styrings- og 

beslutningsstøttesystemer for bonden

6. Eierskap til data blir helt avgjørende


