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Kjære radiobjellebrukere! 

For at man skal ha så stor nytte som mulig av de elektroniske sporingsenhetene er 

det viktig å bruke systemet riktig. Målet må være at så mange enheter som mulig 

skal være i drift. 

Hver høst blir det gitt beskjed om at eventuelle enheter som ikke har fungert som de  

burde skal sendes til Gylling for sjekk. Jeg håper alle gjør dette. 

Det er ikke til å legge skjul på at noen tar litt lett på forberedelsene. Det er viktig å 

være litt på forskudd. Når lamminga begynner blir det svært hektisk. Plutselig er 

det tid for å slippe dyra til skogs, og da er det jo også svært travelt. 

Skal man da begynne å klargjøre og teste radiobjeller kan en sliten sauebonde fort 

ty til enkle løsninger og ta sjanser. «De virker sikkert….» Ting kan da gå feil. Husk 

å starte senderne, og sjekk at de virker, litt før du skal sette dem på dyra. 

Så derfor: Sørg for at nettside/radiobjeller/klaver/bjeller er klargjort før lam-

minga starter!! Tida du bruker til dette vil du få igjen i andre enden med stør-

re nytte av systemet, som mer effektivt tilsyn, muligheter til å oppdage eventu-

elt rovdyrangrep, løse hunder, sykdom og mer effektiv sanking. 

Det er ifølge tilbakemeldingene forrige sesong stor forskjell på hvor ofte den enkel-

te bruker sjekker besetningen på nettsida si. Jeg vil anbefale at man sjekker beset-

ningen minst én gang hver dag.  

Jeg vil også anbefale at man setter rapporteringen til f. eks, hver 4. eller 6. time i 

starten av sesongen, kanskje i ei ukes tid etter slipp. Så kan man endre til f.eks. hver 

8. time når dyra har «stabilisert» seg. Da skal det fortsatt være mulig å sette ned 

rapporteringsintervallene ved uforutsette situasjoner eller ved sanking. 

På de neste sidene finner du en oppskrift på hvordan man kan klargjøre radiobjelle-

ne slik at man får en best mulig start og en så god utnyttelse av hjelpemiddelet som 

mulig. 

Fullstendig brukerveiledning finner du på www.telespor.no 

 

Hilsen 

Magnar Haraldsen 

radiobjellekoordinator  

Tlf. 900 68 990 

maghar@online.no 
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Slett alle individer. Gå inn på besetningsliste og kryss av i ruta over. Da markeres alle individene på 
samme side. Trykk på Slett nederst på siden. Har du flere enheter går du til side 2 osv. på din over-
sikt og gjør det samme.  Du sletter da kun individ. Enheten står fortsatt registrert på deg. (se ev. En-
hetsliste) NB! Hvis du ønsker å lagre spor etter forrige sesong må dette gjøres før sletting. 
 
Individnummer må da registreres på nytt. Mange har valgt å fortsette fra forrige sesong ved bare å 
endre individnummer. Da følger loggen med fra flere sesonger. Sletter du og registrerer på nytt vil 
du få opp antall rapporteringer for bare denne sesongen. Da er det enklere å følge med enhetens 
funksjonalitet.  Samtidig vil du fjerne eventuell egendefinert konfigurasjon (rapportintervall) som 
henger igjen fra forrige sesong, og man kan hvis man satte ned rapporteringsintervallet ved sanking 
unngå for hyppige rapporteringer slik at batteriene går tomme. 

Registrere individer. Gå inn på Besetning    Registrere individ på forhånd, 
og skriv inn individnr., eller f.eks Test 01, Test 02 osv., hvis du ikke vet hvil-
ke sauer som skal ha respektive enheter, i venstre kolonne og velg nr. til 
den aktuelle enheten på lista som kommer opp når du klikker på høyre ko-
lonne. Husk å lagre. Dette kan du gjerne gjøre i god til før dyra skal slippes 
på beite.  Perioden fra da lamminga starter til beitslipp vet vi er hektisk. Da 
er det fint å være litt på forskudd. 
Du kan registrere 10 individer om gangen.  
Når dyra slippes: Husk å notere hvilket individnummer terminalen tilhører. 
Da kan du endre Test 01 osv. til riktig individnummer senere, også etter at 
sauene er sluppet på beite. 

Klargjøring av radiobjeller til neste sesong 



Besetningsinnstilling. Gå inn på Besetning    Innstillinger . Fjerner du hakenforan 

Egendefinert vil hele besetningen settes til rapportering hver 18. time. Dette er satt som 
standard. Husk å trykke Lagre endringene 

Ønsker du annen innstilling for hele besetningen krysser du av i ruta for Egendefinert og 
velger ønsket intervall under STOCK_DEFAULT.  F.eks. hver 8. time er et utgangspunkt i 
starten. Husk å trykke Lagre endringene. 
 
PS. De grå enhetene (generasjon 2) er garantert for 1000 rapporteringer per sesong.  De 
oransje (generasjon 3) er garantert for 2000 rapporteringer.  

 

 



Kryss av for egendefinert og velg Hvert 5. minutt. Sett inn batterier 
og skru godt til med f.eks. en mynt (20-kr passer godt) . Dersom 
enheten ikke rapporterer med det samme vil den gjøre et nytt for-
søk hvert 5. minutt.  Husk å starte enheten under åpen himmel. 
Enheten kan også restartes ved å ta ut ett av batteriene, vente i 3 
min, og så skru til korken igjen. 

Oppstart av enheter. Gå inn på Besetning    Besetningsliste  før du starter enheten førs-
te gang, finn den aktuelle enheten og trykk på endre. 

VIKTIG! Sørg for at batterier fra forrige sesong ikke blir blandet sammen med de nye. 



 

Sjekk at alle enhetene er innstilt med riktig intervall  
Ønsker du av en eller annen grunn å følge et individ ekstra nøye, går du inn på (endre) og 
legger inn individuell intervall. Husk å tilbakestille når «operasjonen» er over. 

 

Når du har sjekket at den har rapportert på besetningslista (viser dato/tid/posisjon) må 
du sette tilbake til opprinnelig rapporteringsintervall ved å krysse av for enhetene det 
gjelder og trykke på Fjern individuell konfigurasjon.  
Da vil alle enheter følge innstillingen du har satt for hele besetningen. 
Dette er SVÆRT VIKTIG å huske slik at man unngår at enhetene blir stående på rappor-
tering hvert 5. minutt og dermed vil gå tomme for strøm før sesongen er over. 



Hvis enheten ikke starter 
Dette kan da prøves: Spray CRC 2-26 ELEKTRONIKKRENS på kontaktpunktene for batterikorken 
og tørk forsiktig av med (f.eks. Q-tips) - to punkter i det ene batterikammeret og ett i det andre. 
Prøv å starte på nytt.   

Kontaktene på 80000-serien kan  med fordel løftes litt opp for å sikre god kontakt mot metallring-
en på batteriproppen. Om det er noen som vil bruke batteriproppene på nytt kan det da være en 
fordel å smøre litt hvit vaselin på o-ringen (gjelder også de nye). Generelt gjelder det å påse at det 
ikke er rusk/skitt som kan hindre god tetning rundt batteriproppen. 

Nye korker anbefales. Dette blir levert ut sammen med batterier før hver sesong. 

Starter den allikevel ikke så legg enheten til side og  
ta kontakt med koordinator. 

HUSK 
Det må  

kun benyttes  

ELEKTRONIKKRENS 
 

- ikke «verktøy på boks» som  

CRC 5-56 eller WD 40 

Denne modellen kjenner de aller fleste. Flere har brukt den i mange år.  
På denne typen lyser diodelampa grønt når den startes. Det kan på noen enheter være vanskelig 
å se. Ser du ikke om det lyser så sjekk på din side om den har rapportert. 
 
HUSK - du må sjekke at enheten har rapportert før du slipper dyra til skogs. 
 
Det er eksempler på at noen har satt inn batteriene, satt klaven  
på sauen og sendt dem til skogs uten å sjekke om den har  
startet. Dersom enheten da ikke har startet er det  
vanskelig å restarte/bytte til en annen sender. 
 
Det kan se ut til at det etter en tid kan danne seg et belegg  
på kontaktpunktene for batterikorkene.  En forsiktig rensing  
av disse kan være løsningen dersom enheten ikke starter ved  
første forsøk. Husk å bruke nye korker. 
SE BESKRIVELSE UNDER. 
 
Generasjon 2 radiobjelle bruker 2 stk AA 3,6V lithium- 
Batterier og er garantert for 1000 rapporteringer 

Generasjon 2 radiobjelle 



På de nye enhetene (fra 2016) lyser diodelampa rødt et par sekunder 

ved oppstart. De som har enheter fra før (grå) er vant til at dioden lyser 

grønt.   

I 2016 ble terminalene av denne typen levert uten id.nr. frest inn på 

utsiden. Man måtte da skrive på nummeret selv. Det er lurt å friske opp 

igjen dette før ny sesong. 

Fra 2017 er id-nr. gravert inn på utsiden. 

HUSK også at batteriet settes inn med pluss-polen inn, altså motsatt av 

de gamle enhetene. Det vil da ta ca. 15 minutter før den kommer opp i 

kartet ditt inne på brukerportalen. 

Enheten er garantert for 2000 rapporteringer på samme batteri. Det må 

benyttes nytt batteri  hver sesong!!  

(1 stk. A-batteri, 3,6V lithium) 

Denne typen sender kan også benyttes på lam. 

NB! Akershus Sau og Geit har noen lammeklaver på lager (50 kr + mva) 

Ta kontakt dersom du ønsker å sette sendere på noen lam.  

Generasjon 3 radiobjelle 



Veiledning/regler for bruk av  
elektroniske sporingsenheter for beitedyr 
 
1.  Ved montering av radiobjelle (gammel type) på klave må det brukes skrujern  

 pozidrive PZ2. 

2. Hvis ønskelig kan serienummer på enheten med merkepenn (for øremerker).  
 Dette for at man enklere kan identifisere enhetsnummeret da det som er preget 
 inn synes  dårligere på litt avstand. IKKE skriv individnr.  
 

3.  Telespors bruksanvisning finner du på www.telespor.no 
 

4.  En 20-kronersmynt passer fint til skruing av batterilokk. 

 

5. Ønsker du å ta ut rapporter for sesongen må dette gjøres før individ slettes.  
 

6.  Før innsending til service må senderne tas av klaven og rengjøres. 
 

7.  Lagring: Ta ut batteri(ene) og skru til batterilokk slik at det ikke kommer skitt inn. 
 

8. Service: Samle ev. defekte sendere for seg selv. Skriv opp siste godkjente loggdato 
og hva som er feil. Sjekk også enhetens logg for «ikke-god-kjente» sendinger. Re-
gistreringsskjema og informasjon for retur av def. sendere blir lagt ut på din inn-
loggingsside. 

 Hver enkelt bruker sender enheter som må til sjekk til den adressen  
 som oppgis av Telespor. 
 

9.  Dyra må ikke ha senderen påmontert under beiting på innmark med nettinggjer-
 der eller ved fôring i hekker – verken før eller etter beitesesongen. Det kan føre 
 til at dyra setter seg fast og enheten kan bli skadet. 
 

10. Kommunikasjonen mellom brukere og koordinator vil i hovedsak foregå med  
 e-post og SMS.  
 

11.  Enheter som eventuelt ikke blir benyttet må etter avtale med koordinator leveres 
 tilbake til Akershus Sau og Geit for eventuell omfordeling.  
 
 

12. Terminaler som er distribuert gjennom Akershus Sau og Geit skal ikke benyttes 
 på andre dyreslag. (Unntak er Gjerdrum beitelag, storfe, som fortsatt har igjen  
 terminaler fra utprøvinga startet) 
 
13.   Deltakere forplikter seg til å levere inn opplysninger etter sesongen som skal 
 danne grunnlag for en rapport for beitesesongen.  

http://www.telespor.no


Retningslinjer for leie av elektroniske  
sporingsenheter for beitedyr 2017 
 

 

1.  Egenandel for 2017 er satt til kr 250 kr. pr enhet. (eks mva).  

 

2.  Leier forplikter seg til å behandle enhetene i henhold til veiledning for bruk. 

 

3.  Ved tap av enhet vil det bli krevd en egenandel på kr. 500,- (+mva) 

 

4.  Enhetene skal lagres forsvarlig eller leveres inn etter nærmere  
 avtale med fylkeslagets leder eller koordinator for «radiobjelleprosjektet». 
  
5.  Leietaker forplikter seg til å levere inn terminalene dersom man ikke lenger vil 
 delta i prosjektet eller av en eller annen grunn har for mange, eller eventuelt  
 slutter å slippe sau på utmarksbeite. 

 

6. Leietaker holder selv klaver og bjeller.  

 

7. Sporingsenheter skal ikke brukes på andre dyreslag enn sau, og kun på  

 utmarksbeite. 

 

8.   Det forutsettes at brukerne er medlemmer av Norsk Sau og Geit 

 

 

 

 



Romerike: 
Carl Randin Klokkerengen 
Tlf. 952 00 653 
 
 

Hans Petter Klokkerengen 
Tlf. 915 99 040    
 

Asker og Bærum, Ringerike, Krødsherad,  
Modum, Nedre Eiker, Hole, Lier, Hurum: 
Bjørn Erik Pedersen 
Tlf. 958 06 047   
 

Follokommunene og Oslo mot Østmarka: 
Arnkjell Johansen 
Tlf. 917 44 700  
 
Gran, Brandbu, Jevnaker, Lunner,  
Nittedal, Oslo-Nordmarka: 
Jon Petter Bergsrud 
Tlf. 958 93 701 
 
Aurskog Høland og tilgrensende  
kommuner i Østfold: 
Mats Finne 
Tlf. 924 32 531 
 
Statens Naturoppsyn (SNO)  
Oslo og Akershus: 
Jan Huseklepp Wilberg. 
rovviltansvarlig i Oslo og Akershus 
Telefon: 916 74 730 
 
 
 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus: 
Jonny Storbråten, 
landbruksrådgiver 
Tlf. 995 68 777  E-post: fmoajst@fylkesmannen.no 
 
Asle Stokkereit, viltforvalter 
miljøvernavdelingen 
Tlf. 22 00 36 68 mobil 951 70 510 
E-post: fmoaasl@fylkesmannen.no  

 
 
Akershus Sau og Geit: 
Håvard Semb 
leder 
Tlf. 413 04 802 E-post: leder.akershus@sauoggeit.no 
 

Magnar Haraldsen 
koordinator «radiobjeller»  
Tlf. 900 68 990 E-post: maghar@online.no 
 

Rovviltkontakter 



Rovviltnemnda region 4 

Rovviltnemnda består av politikere fra 
fylkestingene. Rovviltnemndene består 
av 5-6 medlemmer, som oppnevnes  

av Klima- og miljødepartementet  

etter forslag fra de berørte fylkes-
kommunene. 


