
Velkommen… 
Litt info om

Stølsheimen
&

Base system 
for Telespor

Vestland Bjøllelag SA

Med:

• Ove Holmås – Beinhelleren Beitelag

• Øystein Hennø – Nordhordland Beitelag

• Består også av:

• Audun Seilen (Leder) – Søre Steinsland Beitelag

• Jo Risløv – Vik Beitelag (Økonomi)

• Jon Nummedal – Vik Beitelag

• Kari Elsa A. Des Bouvrie – Statsforvalteren (Observatør)



Tall fra 
Statsforvalteren

Total tall fra beitelagene i 2021; ca 3500 sau for dette prosjektet:

• Nordhordland: 424 sau, 625 lam

• Søre Steinsland: 191 sau, 348 lam

• Helland: 137 sau, 215 lam 

• Beinhelleren: 889 sau, 1492 lam

• Eksingedalen: 269 sau, 525 lam

• Eksestølen: 570 sau, 950 lam

• Vik: 2789 sau, 4662 lam 

(stipulera ca 1500 sau på vestsia av RV13)



Hvor er vi?

Status beitenæringen i Vestland

• Alarmerende reduksjon av beitedyr i utmark. 
(Vestland størst nedgang ifølge Nibio)

• Tradisjonsrik matproduksjon på utmarksressurser er i ferd med å 
forsvinne 

• Beitetrykket blir for lite, med gjengroing som resultat

• Teknologi til sporing og lignende, er mangelfull og kostbar 

• Mobilselskapa prioriterer mobildekning langs veiaksane 
(store område i fjellet uten tilstrekkelig dekning)

• Kostnader og tidsbruk blir for stor og mange velger heller legge ned 

• Resultat er stadig større areal der det ikkje vert sleppt dyr, og 
arbeidsmengda for dei som vert att aukar



Utviklingen

Nedgang på landsbasis (tall fra Nibio)



Hva skjer?
• Evner vi i fellesskap å holde oppe matproduksjon basert på 

utmarksressurser, samt ta vare på velstelte naturlandskap før 
det er for seint?



Visjon og mål

Målsetting med prosjektet
• Stoppe nedgang, og legge til rette for å øke matproduksjon 

basert på utmarksressurser

• Stoppe gjengroing og bevare mest mulig av åpne, stelte 
beiteområder

• Redusere tapstall 

• Bedre dyrevelferd

• Skape samarbeid på tvers av beitelag og kommunegrenser

• Få i gang felles prosjekt til felles nytte og reduserte kostnader 
for den enkelte

• Teste og ta i bruk ny  teknologi, som gjør det mulig for flere å 
sleppe beitedyr i utmark

• Etablere utleieordning på sporingsutstyr

• I alle sammenhenger bidra til at beitenæringen blir 
framsnakket

• Få tilbake optimisme og framtids tro i næringen



Status per nå

Status så langt
• Fellesmøter med beitelag som grenser mot Stølsheimen, 

kommuner, Statsforvaltar etc. 

• Møter med  bjellelag for å innhente erfaring

• Møter med Nibio med tanke på å bruke sporingsdata til 
kartlegging av beitemønster og beitebruksplaner. 

• 3 års prosjekt for bedre signaldekning i Stølsheimen igangsatt. 
(Samarbeid med Telespor)  (Telespor er nå 100% eigd av Nortura)

• Vestland Bjøllelag SA er etablert, registrert i Brønnøysund, 
samt MVA registrert.  

• Så langt er det registrert 48 medlemmer

• Knapt 1000 bjøller med i sesongen 2022 
(230 av desse innkjøpt av VB, resten av beitelag og enkeltpersoner)

• Er lagd ned et stort antall dugnadstimer, samt at kostnader så 
langt er forskuttert av prosjektledelsen



Hva gjør vi?

Veien videre?

• Videre aktivitet blir styrt gjennom Vestland Bjøllelag SA

• Via VB styrke samarbeidet mot beitelag, organisasjoner osv.

• Delta på møter og samlinger HSG, SFSG etc.

• 3 års prosjekt for bedre signaldekning Stølsheimen videreføres

• Medvirke til teknologiutvikling og testing av sporingsutstyr på 
beitedyr (Telespor med 3 alternative signaltyper)

• Medvirke til teknologiutvikling og testing av utstyr for 
kommunikasjon i områder uten mobildekning. (Ranger Edge )

• Drive inn friske midler til gjennomføring
av prosjektet og innkjøp av sporingsutstyr
for utleige



Stølsheimen 2022 – cirka 360.000 punkter på cirka 860 bjeller med 8 timers intervall



Video snutt
Video basert på registrerte GPS posisjoner

• Viser en liten video simulering av beitemønster i 
Stølsheimen for sesongen 2022



Hardangervidda 2022 – 50 bjeller med 8 timers intervall



Helland 2022 –10 bjeller med 8 timers intervall



Litt teknisk 
gjennomgang

Telespor og LoRa baser

• Gjennomgang med Øystein på baser og bjeller



Radiobjella 
Gen4+

Egenskaper

• Kommuniserer over LTE-M, NB-IoT og LoRaWAN
LTE-M og NB-IOT er mobil teknologi
LoRaWAN er samme som WiFi men med lavere frekvens

• Redundant GPS oppkobling

• Bluetooth 5.1

• Bevegelsessensor

• Temperatursensor

• Fuktighetssensor

• Utskiftbart batteri (jobber med oppladbart batteri)

• Passer til alle klaver (små fe og stor fe)

• Markedets letteste bjelle (104g inkl. batteri)



LTE-M og 
NB-IoT

Smal-båndsprotokoller til bruk for «data dings» funksjoner

LTE-M = Long Term Evolution for Machines
➢ Lav båndbredde
➢ Mobile applikasjoner
➢ Automatisk «handover» mellom basestasjoner

NB-IoT = Narrow Band – Internet Of Things
➢ Lavere båndbredde

➢ Stasjonære applikasjoner

➢ Dypere signalpenetrasjon

(Smal bånds data krever mindre signal for å kommunisere ... og ergo når de lenger og bedre enn en mobil telefon)



LoRaWAN:

Long
Range
Wide
Area
Network

• Lav båndbredde

• Stor rekkevidde
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Rekkevidde

Batteri + laderegulator

Solcellepanel

Base Fjernovervåkning



LoRaWAN
prinsipp:

• Baser på fjell topper

• Sauer i dalføre

• Sankere i området med mobil uten dekning

(Jobbes med app for mobil for å kunne sende melding via blåtann til bjelle som
sanker har og forespørre oppdatert posisjon på enkelt bjeller på dyr.)



Utfordring i 
Stølsheimen:

• Særs dårlig mobil dekning (2G-4G) i store områder.

• Kun mobil dekning på enkelte høge toppar i vestre dela av området. 

Noke betre i nord-aust mot Rappen området og i sør mot 
Skjerjevasshovden.

• Sauene går i dalføre og botner. Ingen mobil dekning.

• Noke betre dekning på LTE-M (foretrukke) og NB-IOT (reserve) 
teknologi som er det Telespor brukar som primær teknologi.

➢LTE-M = Long Term Evolution for Machines

➢NB-IOT = Narrow Band – Internet Of Things
(Begrep brukt innom mobil data, men begge er smal bånds data)



Forslag til base oppsett med liggende solcelle panel:

Antenne for
Fjernovervåkning



Telenor 2G-4G dekning:
(For vanlig mobil og 
Telespor baser)

En Telespor base
trenger 4G dekning
for å fungere



Telenor LTE-M og NB-IOT dekning:
Gule ringer = Telenor master



Telespor base lokasjons forslag:
Hensikten er å utfylle manglende
dekning fra Telenor



LoRaWAN dekning
med 12 baser

Eksingedalen



Data logg:
Hva er mulig å gjøre med data logg og litt analyse?
• Beite mønster gjennom sesongen (Animasjon / Video)

• Hvor er best beiter / mest beite trykk (Heat map)

• Se på signal styrker i systemet



Signal type fra 860 bjeller i 2022:

Rødt = LoRa baser
Grønn = LTE-M (mobil)
Blått = NB-IoT (mobil)
Gult = Buffer / lagret i bjelle

LoRa Baser: 77.000
LTE-M: 202.000
NB-IoT: 9.200
Buffer: 91.000



Signal type fra 860 bjeller i 2022:
Viser kun for LoRa Baser



Signal type fra 860 bjeller i 2022:
Viser kun for LTE-M (mobil)



Signal type fra 860 bjeller i 2022:
Viser kun for NB-IoT (mobil)



Signal type fra 860 bjeller i 2022:
Viser kun for Buffer / lagret i bjelle



Signal type fra 860 bjeller i 2022:
Beinhelleren i noe detalj



Beitetrykk fra 860 bjeller i 2022:



Tilrettelagt 
system:

• Har forbedret Telespor sitt system med fjern overvåkning av basene

• https://vrm.victronenergy.com/installation-overview

https://vrm.victronenergy.com/installation-overview


Takk Spørsmål ?

Ta evt gjerne kontakt på epost:
vestland.bjollelag@gmail.com

Eller mobil: 

Audun Seilen: 99563949

Ove Holmås: 48200930

Øystein Hennø: 92064358

mailto:vestland.bjollelag@gmail.com


Signal type fra 50 bjeller i 2022:
Hardangervidda i noe detalj



Beitetrykk fra 50 bjøller i 2022:



Beitelag på Hardangervidda



Telenor 2G-4G dekning:
(For vanlig mobil og 
Telespor baser)

En Telespor base
trenger 4G dekning
for å fungere



Telenor LTE-M og NB-IOT dekning:
Gule prikker = Telenor master

Røde prikker = forslag til Telespor baser



Forslag til LoRa baser



LoRaWAN dekning
med 6 baser


