
 

 

 
 

  

 

Cloudfarms samarbejder med SUISAG om at lancere en 
innovativ applikation, der gør det muligt at spore svin 
individuelt fra fødsel til slagtning og forarbejdning  

 
• ”Svinepas” til nem og pålidelig registrering af de enkelte dyr direkte i 

stalden 
 

• Sporing og sortering af dyr i hele forsyningskæden - fra fødsel til 
slagtning og forarbejdning 
 

• Forbedring af den operationelle forvaltning, individuel dyrepleje, 
fødevaresikkerhed og gennemsigtighed for forbrugerne 

 

Sammen med SUISAG, servicepartneren for schweiziske svineproducenter og 

internationale genetikkunder, introducerer Cloudfarms en innovativ anvendelse af sit 

eksisterende produktionsstyringssystem til svineproducenter. ”Svinepasset” gør det muligt 

for avls- og  produktionsbesætninger og forarbejdningsvirksomheder at registrere og 

analysere produktionsdata for hver enkelt gris fra fødsel til slagt og forarbejdning. De 

registrerede produktionsdata indeholder oplysninger som f.eks. grisens genetiske 

stamtavle, foderforbrug eller sundhedsoplysninger. Et elektronisk øremærke, der er 

forbundet med Cloudfarms App på mobiltelefonen, gør det muligt at foretage hurtig, 

pålidelig og nem dataindtastning for hver enkelt gris direkte i stalden. De individuelle data 

om dyrene gøres tilgængelige i realtidsrapporter via Cloudfarms webapplikation.  

 

I samarbejde med SUISAG er de første svineproducenter fra Schweiz og Tyskland begyndt 

at teste den innovative softwareapplikation i deres daglige drift. Cloudfarms App er derved 

integreret i SuisDataManager, den eksisterende rapporteringsløsning fra SUISAG, som 

svineproducenter i Schweiz anvender i vid udstrækning. Som en del af testfasen vil 

softwareapplikationen blive tilpasset yderligere til svineproducenternes specifikke behov. I 
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et næste skridt vil SUISAG gøre Cloudfarms App sammen med SuisDataManager 

tilgængelig for alle interesserede svineproducenter i Schweiz og Tyskland. 

 

”Indtil videre er individuel sporing kun almindeligt på specialiserede avlsbedrifter, mens svin 

på produktionsbedrifter typisk håndteres som grupper og ikke som individer. Nu får hvert 

dyr et digitalt ”pas” som kan bruges i hele forsyningskæden” siger Cloudfarms 

administrerende direktør Jens Toppenberg. ”Ved at give mulighed for mere sporbarhed, 

gennemsigtighed og præcision er individuel forvaltning af svin  grundlaget for at løse 

centrale udfordringer i svineindustrien som f.eks. fødevaresikkerhed, dyresundhed, effektiv 

og bæredygtig produktion og fuld gennemsigtighed for forbrugerne.” 

 

I kombination med den eksisterende Field-to-Fork Traceability Platform fra Cloudfarms gør 

”svinepasset” det muligt for integratorer, svineproducenter, foderfabrikker og 

forarbejdningsvirksomheder at skabe merværdi i hele forsyningskæden. De kan f.eks. spore 

og sortere de enkelte svin i henhold til stamlinjer eller fodertype. På denne måde støtter 

Cloudfarms industrien i at imødekomme den stigende efterspørgsel efter sikre og 

næringsrige fødevarer til overkommelige priser, samtidig med at den forbedrer den 

operationelle forvaltning og reducerer miljøpåvirkningen.  

 
 
 
 
Om Cloudfarms 

Cloudfarms hjælper svineindustrien med at omstille sig digitalt. Som en moderne 

teknologivirksomhed hjælper vi integratorer, svineproducenter og virksomheder langs svinekødets 

forsyningskæde med at håndtere data på en gavnlig, sikker og nem måde. Cloudfarms har kunder i 

mere end 40 lande verden over. Blandt vores kunder er de førende svineproducenter på deres 

respektive markeder. Vores serviceportefølje omfatter løsninger til produktionsstyring, sporbarhed i 

forsyningskæden, bæredygtighed og præcisionsopdræt af husdyrbrug. Cloudfarms er et 

datterselskab af BASF Group.  

For yderligere oplysninger om Cloudfarms, se: https://en.cloudfarms.com/                               

”Svinepasset”: https://en.cloudfarms.com/pig-passport/  

 

 

Om SUISAG 

SUISAG er den innovative og værdiorienterede virksomhed for schweiziske svineproducenter og 

internationale genetikkunder. Med ca. 100 medarbejdere på forskellige nationale og internationale 

lokationer er virksomheden førende inden for schweizisk genetik, sundhedsprogrammer og service. 

Du kan få flere oplysninger om SUISAG på: https://www.suisag.ch/ 
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