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Historikk
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843 på søyer i 46 besetninger og 34 på storfe
i to beitelag. Det ble ikke benyttet lammenoder.

Radiobjelleprosjektet for Akershus startet i
Vestmarka, Asker og Bærum, i 2003. Da var
det bare VHF-sendere med basestasjoner som
2013: 1149 GPRS-terminaler var registrert ble testet med «variert hell».
1115 på søyer i 49 besetninger og 34 på storfe i to beitelag. Ingen lammenoder. Det ble
I 2007 ble prosjektet utvidet i Akershus, og
fra Telespors side gjort store forbedringer for
det ble prøvd ut både UHF- og GPRSsendere på søyer i Feiring, Hurdal, Eidsvoll bl.a. kartløsninger og for administrator.
og Nannestad. I tillegg ble VHF-sendere og
2014: 1318 GPRS-terminaler var registrert
ny type basestasjoner testet i én besetning i
Nannestad. I 2007 var sendeenhet og batteri- hos ASG. 53 sauebesetninger deltok. Det er
også testet 20 lammenoder i to besetninger.
boks (6 stk AA batterier) atskilt, noe som
Det var 18 enheter på storfe gjennom ASG
førte til at det var muligheter for vann å
(Gjerdrum). Nannestad beitelag ble før setrenge inn i batteriboksen.
songen skilt ut som egen driftsenhet.
I 2008 ble en testutgave av UHF benyttet på
lam. Den viste seg å ha liten rekkevidde. For- 2015: Det ble tilført 122 terminaler til søyer
søk på å tette batteriboksen på hovedenhetene og 65 nye lammenoder (GSM).
Det var registrert totalt 1507 enheter hos Tevar ikke vellykket.
lespor, (inkl. de gamle UHF lammenodene,
enheter satt i support, mistet, deaktivert og
I 2009 ble en ny utgave av lammeenhet
(UHF) prøvd ut, og denne virket bedre. Imid- Gjerdrum beitelag - storféterminaler som er
lertid var klavebåndet av så dårlig kvalitet at fra starten på prøveprosjektet).
de aller fleste ble mistet. Samme år ble også Det ble også testet ut 10 enheter av typen
Find My Sheep, som kommuniserer via satelen ny «innpakning» av GPRS-terminalen
laget, og de aller fleste av de gamle enhetene litt, og er dermed ikke avhengig av mobildekning. Disse ble testet på østsida av Mjøsa/
ble før sesongen bygget om til denne, som
også er dagens utgave. Noen enheter ble også Vorma i Eidsvoll, der det er varierende motatt i bruk på storfe. De fleste av de ombygde bildekning. Området er også utsatt i forhold
enhetene hadde ikke nyeste software, og lot til rovdyr. Tyngden av nye lammenoder ble
også brukt i området øst for Mjøsa/Vorma.
seg heller ikke oppgradere automatisk. De
Totalt 60 sauebesetninger benyttet elektrofungerte allikevel bra og var til stor nytte,
selv om ikke alle funksjoner var like stabile. nisk sporing i Akershus.
Det benyttes nå to 3,6V litiumbatterier.
2016: Det ble tilført 200 nye enheter av RaI 2010 ble åtte nye sauebesetninger med i Det diobjella generasjon 3. 65 lammenoder til
testing (også gen 3) fra 2015 ble byttet inn
nasjonale beiteprosjektet som ble utvidet til
pga feil i programvare og erstattet med nye.
også å omfatte Akershus, i hovedsak besetninger som har hatt rovdyrtap. I alt var det 14 Med utrangeringer av defekte sendere, sendebesetninger i Akershus som brukte gamle og re satt i status support, mistet, deaktivert (i
nye sporingsenheter. VHF-varianten ble ikke dette antallet ligger det noen «etternølere»)
testet siden de så langt fantes kun i den gamle var det 1628 enheter det ble fakturert egenanvarianten som «tok inn vann». Lammeenhe- deler for gjennom Akershus Sau og Geit. Enter ble ikke testet i Akershus. Akershus Sau kelte har noen egne sendere i tillegg. 63 saueog Geit overtok organisering og administre- besetninger benyttet sporingsenheter i år.
ring av «radiobjeller» i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tidligere var 2017: 170 nye Telespor-enheter av generaogså Akershus Bondelag og Akershus bonde sjon 3 «radiobjelle» ble kjøpt inn og fordelt.
Det var 1772 enheter i registrert (klar/aktiv).
– og småbrukarlag med i samarbeidet.
I dette antallet ligger det fortsatt noen
«etternølere» som ikke har tatt ut/sjekket de2011 ble et år med svært mange deltakere.
285 nye GPRS-enheter ble tilført. I tillegg ble fekte sendere, men noen fikk før denne se50 stk av nyeste generasjon UHF-sendere for songen ryddet opp i gamle enheter som ble
tatt ut av systemet etter sjekk hos Gylling.
lam testet gjennom Det nasjonale beiteprosjektet. Det var i alt 40 brukere, av disse had- 66 brukere har benyttet
«radiobjeller» (inkludert én for storfe, Gjerdde 4 besetninger lammenoder. 667 GPRS–
rum beitelag)
terminaler var i drift - 633 på søyer, 34 på
Find My Sheep (FindMy) ble ikke benyttet i
storfe, og 50 lammenoder.
noen besetninger i år.
2012: 877 GPRS-terminaler var registrert -
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Kommunikasjon

Oppgradering

Tekniske feil

Reklamasjoner

E-post og SMS er som tidligere benyttet til å
holde kontakten med brukerne. Dette fungerer greit. Telespor har løpende lagt ut informasjon i «innboksen» til brukerne.

Det ble i høst opplyst fra Telespor at flere av
generasjon 3 radiobjeller ikke hadde blitt
oppgradert til nyeste programvare da prosessen ble generert fra Telespor i sommer.
Alle som har enheter som fortsatt står med
firmware 20 er bedt om å levere dem til koVeiledning
Et nytt hefte med brukerveiledning ble sendt ordinator for sjekk/oppdatering. Telespor vil
til alle brukerne før sesongstart. Fullstendige sende utstyr koordinator som man kan
«gjenopplive» de som har stoppet og oppgrabrukerveiledninger ligger i tillegg på Telespors nettsider. Det har i år vært en del hen- dere de øvrige med. Enheter som ikke lar seg
vendelser til koordinator, blant annet pga. feil «gjenopplive» blir byttet.
Det har ikke vært nødvendig med oppgradeO-ringer, men det har også vært behov for
ring av programvare på Gen 2 radiobjelle.
annen veiledning.

Som tidligere år har det vært sendere med
feil. Det er ikke til å unngå. Det er fortsatt en
del såkalte «døds-varslinger» - det vil si bevegelsessensoren, som ikke er reelle. Dette
skyldes nok «treg sensor» på noen eldre enheter, men også at dyra faktisk kan ligge så
rolig i tre timer at sensoren ikke registrerer
bevegelse.

Det ble i fjor laget et system for innmelding
av reklamasjoner/feil på enheter. Dette er
nødvendig da også Akershus Sau og Geit
eventuelt skal kunne reklamere hos leverandør, som igjen skal reklamere videre til produsent.

Ofte ser man dette opptrer om natta.
Bevegelssensoren i de nyere terminalene ser
ut til å være mer stabil.
Imidlertid kan det se ut til at en del enheter
ikke har startet igjen etter å ha vært utenfor
dekningsområde en tid. Det kan også synes
som om enkelte brukere er rammet i større
grad enn andre. Telespor er selvsagt kjent
med dette, og opplyser at det årsaken kan
være en oppgradering som ikke var vellykket.

Brukerne er også i år minnet om viktigheten
av å ta ut batteriene etter endt sesong, og at
enhetene lagres på en ordentlig måte.
Enheten kan ta skade når den blir liggende
med batterier uten strøm. Dessuten påløper
det kostnader så lenge de ligger «på låven»
og rapporterer. Det er viktig at korkene sitter
skrudd løst til hele vinteren for å unngå at det
kommer skitt/fuktighet inn i enheten.

Service

Lagring

Nettsider

Enheter med feil skal som tidligere sendes
inn til sjekk hos Gylling. Hver enkelt bruker
er bedt om å sende inn enheter som har stoppet/andre feil i løpet av sesongen til Gylling
så snart som mulig etter sesongen, slik at
man unngår dette til våren.
Hvert år er det noen som «glemmer» å sende
inn enheter som trenger en sjekk. Flere enheter er derfor ute av drift, men ligger fortsatt i Telespors nettside har fungert godt, og det
har vært lite nedetid. Det var noen tilfeller da
systemet. Brukerne er påminnet om dette.
kartet ikke kom opp.
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Mobil-app

Telespor presenterte i 2015 to mobil-apper
for Android som viser posisjonsdata på mobilen. Den ene applikasjonen er utviklet av
Per Lindholt, og kan lastes ned ved hjelp av
QR-kode om ligger ute hos Lindholt data.
Den andre er utviklet av Asplan Viak, og
viser dyrene direkte i kart. Denne kan installeres på mobilen via Google Play, og heter
Norgeskart.

Organisering

ASG endret i fjor litt på organiseringen av
«radiobjelle-prosjektet». Oppgavene knyttet
til radiobjeller er nå fordelt mellom flere personer i styret, som deltar mer i administreringen (søkeprosess/fakturering) sammen
med koordinator.

Mobildekning

Det er fortsatt varierende dekningsforhold for
mobiltelefon i fylket, noe som gjør at enhetene har mindre nytte for noen enn for andre.
Østsida i Eidsvoll og vest i Nannestad/Romeriksåsen er områder hvor mobildekningen er
ikke er optimal.

Generasjon 2

De grå enhetene fungerer fortsatt godt, men
noen enheter må tas ut hver sesong.
Hvert år skiftes det batterikorker. I år var oringene som var montert på de nye korkene
for store, slik at de krøllet seg når korken ble
skrudd inn. De fleste hadde tatt vare på korkene fra i fjor, slik at situasjonen løste seg.
Det skapte imidlertid frustrasjoner og for
noen ekstra arbeid da dette ble oppdaget i en
fra før hektisk periode.

Generasjon 3

Den foreløpig nyeste utgaven av
«radiobjella» er enheter (GSM) som kan benyttes på både søyer og lam. Den veier bare
halvparten (110 g) av den tidligere utgaven,
og er garantert 2000 rapporteringer, mot
1000 for den gamle. Det var i år preget inn
serienummer utenpå senderen. Dette manglet
i fjor.
Den nye enheten krever ingen motvekt, og er
dermed mye enklere å montere på klaven.

Dårlige o-ringer

O-ringer på en del av gen. 3–korker, som
normalt ikke skal byttes hvert år, hadde
sprukket i løpet av vinteren. Vi fikk tilsendt
en del nye korker, men det er foreløpig ikke
kjent at enheter hadde dårlige O-ringer, og
som ble sendt til skogs, har tatt skade på
grunn av dette.
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Det må skaffes nye o-ringer, eventuelt korker
med o-ringer, av bedre kvalitet til alle disse
enhetene før neste sesong. Dette bekrefter
Telespor at vil bli gjort.

Lammenoder-UHF

Det ble i år brukt 6 lammenoder (UHF). Disse fungerer, men det er for mange
«operasjoner» for brukeren dersom man skal
ha oversikten f.eks. hvis et lam kommer bort
fra mora. Disse fases ut etter hvert som de
stopper.

FindMy

Enhetene (8 stk som er igjen) fra FindMy
(Find My Sheep) ble ikke benyttet denne
sesongen. Årsaken er at fire forskjellige brukere har prøvd denne typen over to tidligere
år, men de syntes systemet var tungt å bruke.

Oppsummering og statistikker

Det ble i fjor utarbeidet et web-basert rapportskjema i samarbeid med Fylkesmannen i
Oslo og Akershus. Dette ble benyttet også i
år. Det store flertall av brukerne opplyser at
de har stor nytte av å bruke elektroniske sporingsenheter og at funksjonaliteten samlet
sett har vært god. Som tidligere er det en del
variasjoner på mobildekningen. 67 prosent av
brukerne har gitt tilbakemeldinger.

Økonomi

Egenandelen per terminal var også i år 250,(+mva). En økonomisk oversikt for årets
sesong er sendt Fylkesmannen i Oslo og
Akershus.
Fullstendig regnskap blir utarbeidet av kasserer/regnskapsfører og framlagt på årsmøtet til
Akershus Sau og Geit.

5-minutterssyndromet

Siden det i fjor var flere brukere som glemte
å stille tilbake rapporteringsintervallet etter
oppstart, slik at enhetene ble stående på 5minutters intervall og dermed tomme batterier etter en kort periode, ble det sammen
med batteriene sendt med en påminnelse om
å huske dette. Så vidt vi kan se har ingen gått
i denne fella i år.
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Flere satte enhetene på hyppigere rapportering for å øke beredskapen da det ble meldt om observasjoner av ulv i
tilliggende områder.
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Tapstall for sau på utmarksbeite Akershus 2017
Søyer
Søyer Søyer
Lam
Lam
Lam
Søyer og
Beitelag
sluppet tapt
taps %
sluppet
tapt
taps %
lam taps %
Feiring beitelag
1 296
40
3,1
1 857
166
8,9
6,5
Eidsvoll beitelag SA
1 416
51
3,6
2 161
116
5,4
4,7
Nordre Eidsvoll beitelag SA
Hurdal beitelag
1 026
59
5,8
1 798
150
8,3
7,4
Nannestad sankelag SA
797
26
3,3
1 242
64
5,2
4,4
Vestmarka beitedriftslag
514
10
1,9
799
46
5,8
4,3
Asker og Bærum sauebeitelag SA
110
1
0,9
120
3
2,5
1,7
Gjerdrum sankelag
574
16
2,8
1 015
66
6,5
5,2
SUM
5 733
203
3,5
8 992
611
6,8
5,5
Søyer og lam sluppet

14 725

Søyer og lam tapt

814

Søyer taps %

3,5

Lam taps %

6,8

Søyer og Lam taps %

5,5

Antall sauer sluppet på utmarksbeite er økt
fra 14 601 til 14 725.
Tapsprosenten har økt fra 5,4 til 5,5

Kilde: Fylkesmannen i Oslo og Akershus
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Nøkkeltall for Radiobjella 2017

sammenlignet med 2013, 2014, 2015 og 2016

Oversikt fylker:

Telespor har tatt ut den årlige rapporten som viser noen viktige nøkkeltall med utvikling de siste 5 årene – totalt for hele landet
og for noen fylker.
Statistikken er generert på bakgrunn av data hentet fra aktive enheter som har rapportert i perioden 1.7 til og med 31.8 i årene
2017, 2016, 2015, 2014 og 2013. Perioden er valgt slik for å unngå at data fra slipp og sanking skal forbedre resultatet og gi et
feilaktig bilde, da dekningen som oftest er mye bedre der dyrene slippes og hentes inn.
Rapporten viser en klar forbedring på dekning som vi mener skyldes at det er blitt et større innslag av radiobjeller som 'roamer'
mellom Telenor og Telia. Vi ser også at 2017 viser en bedring i andelen rapporter med gyldig posisjon. Dette kan være et bevis
på at det betyr lite at den nye radiobjella henger under halsen på dyrene.
Kilde: Telespor
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– Utnytt systemets funksjoner

Jeg mener varsling om minimumsforflytning isolert sett er
vel så viktig som bevegelsessensoren
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linger, både bevegelsessensor og minimumsforflytning. Noen opplever at noen såkalte
«dødsvarslinger», det vil si bevegelsessensoren, ikke er reelle. Det kan være at sauen faktisk ligger rolig så lenge at sensoren slår inn.
Det kan selvsagt også i noen tilfeller være en
feil på sensoren. Det er da viktig å følge med
på historikken for posisjonene og se om dyret
har forflyttet seg. Minimumsforflytningen,
som standard innstilt på to rapporter og 25
meter før det blir «alarm», er derfor veldig
viktig. Denne funksjonen blir jo mer effektiv
nå rapporteringsintervallet settes tettere. Her
kan også den enkelte bruker angi egendefinerte data for antall rapporter og antall meter
man ønsker før varsling. Står enheten innstilt
på f. eks. hver 4. time, vil man få flere varslinger om minimumsforflytting, spesielt om
natta. Det er derfor viktig å lære seg å tolke
dataene.
Jeg mener varsling om minimumsforflytning
isolert sett er vel så viktig som bevegelsessensoren. Den aller viktigste er selvsagt når
begge slår inn samtidig.

Tilbakemeldinger fra brukerne etter endt sesong viser store forskjeller for hvordan den
enkelte bruker systemet.
For eksempel varierer antall ganger man logger seg inn og sjekker «tilstanden» i beiteområdet fra én gang i uka til 40 ganger i uka.
Gjennomsnittet var ca. 12 ganger. Antall rapporteringer variere også mye. Årsaken til at
enkelte fulgte ekstra godt med i sommer var
rovdyrsituasjonen. Det startet med tap til ulv i
Hurdal, og senere på Hadeland og Toten. Det
er korte avstander det er snakk om, og mange
saueholdere, spesielt nord i Akershus, var på
alerten og brukte sporingssystemet aktivt i
tillegg til utvidet og ekstraordinært tilsyn i
beiteområdene.
«Radiobjella» har flere funksjoner som er
aktuelt å benytte i større grad når man vil
overvåke ekstra, eksempelvis å sette enheten
til å rapportere flere ganger i døgnet enn
«normalt». Da kan man følge bevegelsene
tettere. Dette ble gjort av flere saueholdere i
perioder denne sesongen. I tillegg valgte noen
på grunn av situasjonen å få varsling på SMS. Magnar Haraldsen,
Det viktigste er selvsagt å følge med på vars- koordinator «radiobjeller»

Deltakere elektronisk sporing av sauer 2017
Eidsvoll: Stein Bentstuen, Ole Johan Venger Pedersen, Helge Olaf Aas, Marius Røer
Andresen, Audun Knutsen, Hans Chr. Ørbæk,
May-Lis Ekstrøm Hoel, Jorunn Karlsen, Terje
Brustad, Mona Solberg, Mina og Anders
Klaseie, Rita og Roy Granum, Wenche Helene Lesja, Mona Lisa Schou, Arild Tenold.

Olaf Bryn Røkholt, Halvard Wang, Bergvang
as v/Sven-Erik Gullbekk.
Gjerdrum: Hans Olav Ask, Georg Molvig,
Anders Østensen, Eivind Løken, Ragnar Hennum, Thor-Rainer Kjærstad.
Storfe: Gjerdrum beitelag

Feiring: Even Anders Tosterud, Frank
Svendby, Gudmund Svendby, Halvor Sjuve,
Torkild Wangen, Gunnar Sjuve, Borg Bjørnstad, Jens Ola Lundstad, Geir Ola Disserud,
Hanne Hilde.

Akershus Sau og Geit:

Hurdal: Sam Sjøgren, Ketil Melvold, Toril
Lundberg, Roar Johansen, Elisabeth Stokkenes, Roger Skjølås, Bjørg K. Sibilrud, Atle
Solsrud, Kjetil Fagerlund, Kai Høgbakken,
Arne Fagerli, Arild Stenbråten, Lars Hallvard
Morten, Bjørn Bjørtomt.

Magnar Haraldsen
koordinator radiobjeller
Tlf. 900 68 990
maghar@online.no

Nannestad: Arne Ruud/Marianne Aas, Marianne Haraldsen, Ola Granaas, David Eik,
Bjørn Røtterud, Elin Mo Weberg, Kenn
Berntsen, Kåre Schei, Trond Korvald, Ingrun
Nordengen, Sigurd Røyrvik, Lars Brustad,
Sven Johan Holter.
Asker og Bærum: Johan Persbråten, Knut
Ulbråten, Kristian Bakke, Tanja Storløkken,

Håvard Semb
leder
Tlf.413 04 802
leder.akershus@sauoggeit.no

Fylkesmannen i
Oslo og Akershus:

Jonny Storbråten
landbruksrådgiver
Tlf. 995 68 777
fmoajst@fylkesmannen.no
Asle Stokkereit
viltforvalter
Tlf. 951 70 510
fmoaasl@fylkesmannen.no
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«Radiobjeller» Akershus

Eksempel på
besetning i kart

Eksempel på
ei søyes bevegelser
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Telespor i 2018
Driftserfaring 2017

Vi har nå tre års driftserfaring med 3. generasjon «Radiobjelle». Det har vært stilt store forventninger til
denne modellen. Så langt mener vi at den har innfridd disse og er nå i bruk på alle typer husdyr, så vel
voksne som lam/kalv.
«Radiobjella» har også stor oppmerksomhet fra utlandet og er i bruk på Island, Færøyene, Sverige, Finland, Danmark og Østerrike foruten Norge hvor den største bruken er.
Siden 2015 har vi levert «Radiobjella» med SIM kort som ‘roamer’ mellom de ulike mobilnettene. Dette
bidrar til at «Radiobjella» får optimal dekning ved å utnytte både Telenor og Telias infrastruktur.

De siste 4 årene har vi hvert år dokumentert fremgang i antall meldinger som leveres i sann tid og med
gyldig posisjon.
Tabellen under viser ‘det store bildet’ av hvor stor andel av meldingene som leveres i sann tid:

Over de samme årene viser statistikken at ca. 90 % av meldingene inneholder gyldig posisjon. Brukerne
velger i gjennomsnitt å motta 4 – 5 meldinger pr. døgn fra hver hvert dyr med «Radiobjelle».
De samme nøkkeltallene for hvert enkelt fylke viser bare små variasjoner. Unntakene er Akershus, Oppland og Hedmark som får 87 % av meldingene levert i sann tid. Dette indikerer at mobildekningen er litt
bedre her enn i øvrige fylker i sammenligningen.
Telespor registrerer hvilken operatør (Telia eller Telenor) «Radiobjella» får sendt meldingen gjennom. 1
Vår erfaring er at det i beiteområdene langt oftere kommer meldinger med Telenor som operatør enn Telia.
Det ‘store bildet’ har selvfølgelig også variasjoner når en går ned på den enkelt bruker. Dette gjør at vi må
justere og forbedre produktet kontinuerlig for å tilstrebe oss på å gi alle brukerne den samme opplevelsen
som det ‘store bildet’ viser.
Vi har lyttet på brukerne og erfart at vi har hatt noen utfordringer som vi må gripe fatt i. I all hovedsak kan
dette tillegges to mekaniske forhold (plastfeste og o-ring)2 og feil / eller behov for justeringer i programkoden.
Telespor har brukt mye tid i høst til feilsøking, testing og utbedring av de feilene som vi mener har sammenheng med tilbakemeldinger fra brukerne.
Brukernes tilbakemeldinger og råd har vært av stor betydning.
1

«Radiobjella» har ikke en foretrukket operatør men prøver først den operatøren som sist var brukt.
Plastørene kunne gå i stykker dersom de lange skruene som holder reimen fast, ble strammet for hardt. Vi har registrert at
noen batteripropper manglet o-ring eller den var sprukket.
2
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Alle programjusteringene er nå implementert i en samlet programoppdatering. Den er nå implementert i
50 enheter som langtidstestes på dyr (hovedsak rein) som er i fjellet. Resultatene er svært oppløftende.
Denne programendringen kan oppdateres i alle 3. generasjons «Radiobjeller» over mobilnettet (OTA). Endringene er innført i all nyproduksjon fra oktober i år.
De to mekaniske forholdene løses ved at brukerne sjekker o-ringen når batteriet tas ut og bestiller nye oringer hos Telespor så raskt som mulig. Disse blir levert uten kostnad for brukeren.
Fra og med 2018 bruker produsenten en mer silikonbasert o-ring som ikke vil sprekke så fort.
På de første enhetene av 3. generasjon «Radiobjella var det mulig å stramme låsemutrene (på de lange
metallstengene som holder reima på plass) så hardt at ‘plastørene’ sprakk etter stund.
Fra og med 2017 er det færre gjenger på metallstangen slik at det skal være vanskelig å stramme låsemutrene så hardt at plasten sprekker. Problemet er etter dette ikke registrert.

Hva kan du forvente av Telespor og Radiobjella 2018?
Alle rapporterte og kjente feil er rettet i ny programoppdatering som har fått v32 eller v33.
Vi er svært optimistisk i forhold til at vi kan gi de som opplevde høy utfallsprosent i 2017 en helt annen opplevelse i 2018.
De andre vil kunne utnytte enda flere muligheter for å effektivisere driften med å oppdage og bruke flere
funksjoner i brukerportalen og «Radiobjella».
Telespor har den første leveransen av «Radiobjella» 2018 på lager og salget er i gang.
Den første produksjonsserien av 2017/2018 modellen er snart utsolgt. Men allerede i januar får vi nye
3.000 enheter til lageret og deretter månedlige batcher til beitesesongen.
Vi registrerer en voksende interesse for 3. generasjon av «Radiobjella». Selv om vi har lagt opp produksjonen for å dekke en ‘normal’ etterspørsel frem mot beitesesongen, har vi justerings-muligheter.
Det er derfor ønskelig å få registrert behov og etterspørsel så raskt som mulig. Nøl derfor ikke med å melde
behovet for beitelaget slik at vi kan ta hensyn til det i produksjonen.
Vi har også forventninger til at vår nye mobilapp for både Android og iOS kan bli et nyttig redskap i 2018.
Mer informasjon vil etter hvert bli lagt ut på www.telespor.no.
Peilefunksjonen er utbedret og ny POI vil bli tilgjengelig for 3. generasjons «Radiobjelle».
Prisen på «Radiobjella» senkes ytterligere i 2018.
En av grunnene som muliggjør dette er at de organiserte beitelagene tar ansvaret for 1. linjes support og
administrerer bruken for mange brukere. Dette gjør at vi kan holde både kostnadene og prisene på
«Radiobjella» nede.
Årlige abonnement og batterier må ses i sammenheng med antall meldinger «Radiobjella» leverer. Fordelere med ofte oppdateringer er: fleksibilitet for brukeren, raskere alarmering, sikrere sporing og god kartlegging av et detaljert beitemønster.
«Radiobjella» leveres med en batterikapasitet som vil kunne gi 1 500 til 2 000 meldinger. Brukere som ønsker å kontrollere kostnadene vil kunne disponere denne kapasiteten over flere år om en er nøye med å
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ta ut batteriene når dyrene er hjemme og passe på sendefrekvensen i tider hvor det ikke er nødvending
med ofte meldinger. Med dagens abonnementspris vil f.eks. bruk av inntil 500 meldinger pr. år holde
årskostnaden på kun kr. 135,- de 2-3- første årene når en ser bort fra avskrivning. I tillegg har man den
fleksibiliteten at om nødvendig kan man bytte batteriet.
Telespor vil i 2018 jobbe med å finne løsning for at det skal bli lettere å administrere og kontrollere hvordan batterikapasiteten disponeres.

Fremtiden og Telespors forhold til NB-IoT3
som kommunikasjonsløsning i «Radiobjella»
NB-IoT teknologien kommer som følge av at det er stort fokus på Smarthus konsepter, automatisk
strømavlesning mm. I hovedsak ‘Things’ som er stedbundet og i tettbygde strøk. Teknologien er en del
av 4G utbyggingen. Mens 4G er bygget for store datamengder vil NB-IoT rette seg mot at det er mange
‘Things’ som skal kommunisere og har ikke behov for å sende store datamengder.
NB-IoT er spennende og gir mange muligheter, men har også en del svakheter. Spesielt i forhold til sporing av mobile objekter. (Ting og dyr som beveger seg mellom basestasjoner, mobiloperatører og landegrenser)
Det har hele tiden vært viktig for Telespor å følge med utviklingen av teknologi som kan gjøre
«Radiobjella» mer effektiv for brukerne. Derfor har vi fulgt utviklingen av NB-IoT over de siste par årene
for å finne ut om teknologien er egnet for å spore husdyr i utmarken. Vi har blant annet gjennomført tester og deltatt på konferanser og leverandørpresentasjoner for å bygge kompetanse til å forstå om det er
riktig å bytte det godt fungerende 2G modemet i «Radiobjella» med et NB-IoT modem, og eventuelt hvor
raskt er det forsvarlig å gjøre det.
Kommunikasjonsdelen er en viktig del i «Radiobjella» men likevel bare en av flere viktige egenskaper som
vi må ta vare på og eventuelt videreutvikle når ny teknologi blir tilgjengelig.
Med kunnskapen vi har innhentet om NB-IoT og vår erfaring med mobilnettet, ser vi at vi vil kunne dra
nytte av muligheter i denne teknologien når den er utbygd og funksjonene som det i dag snakkes om er
implementert og dokumentert.
Slik vi ser det er teknologien i en svært tidlig fase og for Telespor vil det være forbundet med høy risiko å
satse på NB-IoT i volumproduksjon til 2018.
Telespor satser derfor på å gjennomføre funksjonstester med NB-IoT modem i «Radiobjella» og SIM kort
fra både Telia og Telenor vinter/vår 2018.
Resultatene og utbyggingstakten fra teleoperatørene vil bestemme om vi finner det forsvarlig å utvide
testene med noen større volum høst 2018/vinter 2019.
For de mer teknisk interesserte så har vi med bakgrunn i våre erfaringer med drift av «Radiobjella» i dagens 2G sett på noen vesentlige funksjoner som bør være mulig også i NB-IoT nettet om det skal være
forsvarlig å bruke denne teknologien for sporing av husdyr i utmarken. Noen av disse kan det være vanskelig å få til i NB-IoT nettet slik det ser ut nå.
1. Roaming leveres ikke – Dette vil komme men tidspunktet er ikke satt.
Inntil det blir tilgjengelig vil dekningen være begrenset til den teleoperatøren SIM kortet kommer
fra.
3

NB-IoT er forkortelse for Narrowband Internet of Things
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2. OTA - oppdatering av programkode i sporingsenheten via mobilnettet.
Måten NB-IoT er bygd opp gir ikke mulighet for en slik løsning. Det kan heller ikke sies om det blir
mulig på sikt. Med en så ny og fersk teknologi må en forvente relativt ofte behov for oppgradering av
program i enhetene. Det vil derfor være svært tungvint og tidkrevende å hente inn enheter for oppgradering.
3. Kontakten med dyret mistes når det går utenfor rekkevidden av basestasjonen den sist var
koblet mot.
Når dette skjer vil dyret selv måtte koble opp og søke opp ny basestasjon (slik som i 2G Nettet). Når
dyret da får sendt melding vil avhenge av hvor ofte enheten er innstilt på å søke etter basestasjon.
Inntil da vil det heller ikke være mulig å hente ut posisjonsdata.

Når dyret holder seg innenfor rekkevidde av samme basestasjon gir NB-IoT noen spennende muligheter.
Likevel har dette størst potensial for stasjonære objekter.
Strømforbruk og rekkevidde er to vesentlige grunner til at NB-IoT er interessant for «Radiobjella».
Telespor vil velge NB-IoT modem i «Radiobjella» når vi kan dokumentere at våre brukere får en bedre løsning enn dagens – både når det gjelder batterilevetid, rekkevidde, dekningsområder og funksjoner.
Standardisering og store produksjonsvolum av NB-IoT modem vil gjøre at våre produksjonskostnader av
«Radiobjella» på sikt vil kunne reduseres.
Dette skal vi teste og finne ut av i 2018.

I mellomtiden håper vi at alle våre brukere får optimal nytte av en forutsigbart og velfungerende
«Radiobjelle» og med optimal dekningsmulighet i de utbygde mobilnettene.

Vennlig hilsen
Telespor AS
Egil Pettersen

Elektronisk sporing av sauer i Akershus 2017
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Håndholdt GPS eller mobiltelefon
- en GPS er helt nødvendig dersom man
skal ha best mulig nytte av «radiobjeller»

Det er i dag flere forskjellige måter å navigere seg
fram i terrenget på.
Mange bruker håndholdt
GPS, men i dag finnes det
jo også mange apper man
kan laste ned til dette på
sin mobiltelefon.
Det er kjent at enkelte
bare bruker kartet og forsøker å finne stedet man
er ute etter. Dette kan
være greit hvis man har
referanser å forholde seg
til, men ute i terrenget er
det vanskelig å finne riktig posisjon.
Da er en GPS av en eller
annen variant helt nødvendig.
Det man må passe på er at
man legger inn posisjonen
med riktig koordinatsystem. Brukes håndholdt
GPS anbefales UTM. Da
må både din brukerside
hos Telespor (konto/brukerinnstillinger) og den
håndholdte GPS-en settes
på det samme.
Google Maps og Topo

GPS er eksempler på apper som man kan bruke til
å navigere seg fram med
på smarttelefon. For
Google Maps
kan koordinatsystemet
Lat/lon (WGS84) benyttes (eks. 60°13′35.2″
N 011°02′06.5″E ). Dette
ligger som et valg hos
Telespor (konto/brukerinnstillinger). Ellers kan
WGS84 desimalgrader
brukes. Ligger ikke som
valg hos Telespor, men
det er midlertid enkelt å
konvertere fra f. eks.
UTM (eks: 606329
6680053) dersom man
ønsker å bruke desimalgrader (eks: 60.24328
10.92061).
Det finnes både
apper og nettsider
(eks: http://
www.arcticpeak.com/navigation/
UTM-APRS.htm)
Logger man på sine besetningsoversikt fra sin mo-

biltelefon er det greit å
kopiere koordinatene for
den aktuelle «radiobjella»
og lime inn i søkefeltet på
Google Maps/Topo GPS.
(For Topo GPS kan også
UTM brukes)
Lindholt Data:
Til de som har radiobjeller på sauene, og ikke
bruker Led-Sau på PDA,
har Lindholt Data laget en
liten app til Android som
klarer å hente siste sendinger selv om dekning er
dårlig. Du får da ferskeste
posisjoner og avstand om
du har innebygget GPS
på. De som bruker LedSau på PDA/telefon har
det allerede.

Skann QR-koden eller gå
inn på
http:/www.lindholtdata.no

Har du tidligere versjon, så
avinstaller den først.

