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Til
beitelaga  i Møre og Romsdal

Organisering og utleie av elektronisk identifikasjonssystem
for beitedyr (radiobjeller) 2011
Vi viser til e-post fra fylkesmannen som ble sendt til lederne for beitelaga via kommunene den
28.02.11. Her ble det gjort rede for hvordan organisering og bruk av radiobjeller er tenkt
framover, og det ble vist til at det skulle komme mer informasjon fra Møre og Romsdal Sau og
Geit.

Fylkesmannen har de siste åra kjøpt inn en god del elektroniske sendere til bruk på beitedyr, vi
bruker begrepet ” radiobjeller” som arbeidstittel . De har blitt brukt i forbindelse med det
nasjonale beiteprosjektet der Møre og Romsdal har fokusert på flåttborne sjukdommer og
alveld, og i rovviltområder som en utprøving. Bjellene leveres fra Telespor AS, som til nå har
vært eneste leverandør av slikt utstyr. De har egen nettside, der en kan lese mer om virkemåte
og tekniske detaljer, se www.telespor.no . Bjellene tar inn signaler fra satellitter (GPS), og
sender beskjed via mobilnettet til Telenor til et nettbasert kart der en får avmerket posisjon for
alle søyer som er utstyrt med bjeller. Dette kan vises på PC, og gir muligheten til å få en svært
god oversikt over hvor dyra befinner seg. Mange har også oppdaget at dyra beiter i helt andre
områder enn de trodde på forhånd. Forutsetningen for at bjellene skal fungere, er at det er
mobildekning i beiteområdet. Det er derfor ikke alle som vil ha nytte av dette utstyret.
Beitebrukere som har erfaringer med bjellene så langt, er stort sett fornøyde. Det gjør at
tilsynsarbeidet blir mye mer effektivt, og under sankinga gir de svært verdifull informasjon. Det
har vært en del feilmeldinger og litt frustrasjoner pga falske alarmer, men det skjer stadig
utvikling, og produktene blir bedre og bedre. Den tapsforebyggende effekten er ikke så stor,
siden det kun er søyer som kan utstyres med bjeller, og det i størst gard er lamma som blir
borte. Sendere til å feste på lamma er under utvikling, såkalte ”lammenoder”. Når de kommer
på markedet, vil vi få et unikt hjelpemiddel til å oppdage sjukdom og tapsårsaker på lam, og vi
kan sette inn egnede forebyggende tiltak for å få tapa ned.

Møre og Romsdal Sau og Geit



Postadresse: Kontor: Telefon: Bankgiro:
Telefax:
E-post:

Fylkesmannen ønsker å samarbeide med Møre og Romsdal Sau og Geit om organisering og
bruk av bjellene som allerede finnes i fylket, og nye bjeller som er bestilt. Til sammen vil vi ha
ca 1200 bjeller til disposisjon i fylket i 2011. De ønsker at vi skal ha disposisjonsretten over de
eksisterende bjellene, og vi vil få muligheten til å søke om tilskudd til nye bjeller. Bjellene skal
leies ut til beitelaga. Vi tror ønsket om å leie er stort, og det sier seg selv at det må skje en
prioritering. Beitelag med store tap, enten i rovdyrområder eller i andre områder prioriteres, så
får vi se hvor langt ”lageret rekker”. Fylkesmannen vil være med å prioritere områder for utleie.
Telespor vil ha bestilling på nye bjeller om høsten, og vi vil da søke fylkesmannen om midler til
innkjøp. Antall bjeller til disposisjon vil derfor øke hvert år.

Møre og Romsdal Sau og Geit vil få ansvar for bjellene, for utleieavtaler, utlevering og mottak
av bjeller etter endt beitesesong, samt kontroll, ettersyn og oppbevaring utenom beitesesongene,
dersom ikke annet blir avtalt. Ragnhild Tokle, 6320 Isfjorden er oppnevnt av styret i MRSG
som radiobjelle-ansvarlig, og vil stå for det praktiske arbeidet.

De har gode erfaringer med en slik organisering i flere andre fylker, og vi håper det skal fungere
hos oss, også!

Søknadsprosessen:

Beitelaga sender søknad om leieavtale til Møre og Romsdal Sau og Geit
Adresse:  Arnfinn Ottar Lien, 6394 Fiksdal. Tlf.48179124 e-post: aoli@online.no

Søknadsfrist 28. mars

Fordeling av bjeller skjer i løpet av første halvdel av april, og beskjed om antall blir
gitt til beitelaga så fort som mulig.

Leieavtale og regelverk for bruk av bjellene ligger ved.

Vi håper dere synes dette ser interessant ut, og at radiobjellene blir et godt
hjelpemiddel i beiteområdene våre.

Med hilsen
Møre og Romsdal Sau og Geit

v/Inger Johanne Tafjord (sign.)
fylkesleder


