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Vi får håpe at «radiobjellene» har kommet for å bli. At 
stadig flere brukere gjør seg «avhengig» av dette verk-
tøyet tyder vel også på det.  
I tillegg kaster nye aktører seg inn i konkurransen om bei-
tebrukerne. Det betyr at man ser økende behov for spo-
ringsenheter for beitedyr.  
Det kan ikke være tvil om at elektronisk overvåkning er 
noe som er, og i større grad vil bli, forebyggende mot tap 
av beitedyr på utmarksbeite. 
 

Før sesongen 2018 lanserte to nye aktører sine produkter. 
Disse er basert på NB IoT (Narrowband  Internet of 
Things) - det nye kommunikasjonssystemet som nå er 
rullet ut av mobiloperatørene, og som bygger på 4G. Det-
te skal være en teknologi med større rekkevidde og mind-
re strømforbruk. 
Utbyggingen av det nye systemet ble imidlertid ikke som 
disse leverandørene forventet og markedsførte, og pro-
duktene ble derfor ikke levert i 2018. For å følge med på 
utviklingen bestilte Akershus Sau og Geit også noen en-
heter fra én av disse leverandørene for å teste nyheten 
siden Telespor på det tidspunktet ikke hadde enheter med 
denne teknologien tilgjengelig.  
 

Telespor har også utviklet et produkt som bygger på sam-
me teknologi (NB IoT), men valgte å ikke gå bredt ut med 
lanseringen i 2018 siden man har vært usikker på når mo-
biloperatørene hadde det nye systemet ferdig utbygget i 
store nok deler av landet. Det viste seg å være riktig vur-
dert. 
 

Det er også lite praktisk og uoversiktlig for brukere å ope-
rere med mer enn ett system, så det er utvilsomt mest hen-
siktsmessig for alle parter, både brukere, administrasjon 
og koordinator, at ASG holder seg til én leverandør.  

Det begynner med det antall terminaler Akershus Sau og 
Geit har å bli en ganske omfattende logistikk. 
Telespor opplyser at generasjon 4 (NB IoT) er testet hos 
dem, og at det nå er flere enheter ute til testing, blant an-
net på reinsdyr både i Norge, Finland og Sverige. 
 

Også Akershus Sau og Geit vil få mulighet til å teste det 
nye systemet kommende sesong. Antallet er foreløpig 
usikkert. Telespor opplyser at neste generasjon radiobjelle 
vil bli lansert i 2020 (les mer på siste side). 
 

Dette skriver Telenor blant annet om Narrowband:  
Tingenes internett i praksis 
«Du har hørt om bredbånd, men kanskje ikke om smal-
bånd. Det er imidlertid akkurat det som gjemmer seg bak 
forkortelsen NB-IoT: Narrowband Internet of Things. En 
sensor kan være liten og nett og fange opp kjempespen-
nende data, men av liten verdi om den ikke er koblet til et 
nett som lar den sende alt den vet videre. NB-IoT er en 
nettverksteknologi laget for å koble store mengder senso-
rer og ting på nettet, der målet ikke er å bruke mest mu-
lig, men minst mulig data. Tingenes internett, eller IoT 
(internet of things), handler om at fysiske ting kobles til 
nettet. Stadig flere produkter og tjenester har nå innebyg-
get internettilkobling, som gir helt nye mulighet for data-
fangst, fjernstyring og digitale løsninger.  
IoT genererer et mangfold av muligheter og nye produk-
ter som forenkler og forbedrer både hverdagsliv og for-
retningsdrift…..  
Her snakker vi om sensorer som skal sende små mengder 
data og ha minst mulig batterislukende bruk av nettverks-
tilkoblinger». 
Mer informasjon om NB IoT finner du på telenor.no 

 
Magnar Haraldsen, koordinator radiobjeller 

Ny generasjon Radiobjelle for framtidas sauebønder 

– Elektroniske sporings-
enheter for beitedyr har 
kommet for å bli 

http://www.telenor.no
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Kommunikasjon 
E-post og SMS/tlf. er som tidligere benyttet til å holde 
kontakten med brukerne. Dette fungerer stort sett greit, 
men det er dessverre fortsatt noen som ikke kikker ofte 
nok i «e-postkassa». Telespor har også løpende lagt ut 
informasjon i innboksen til brukerne. Koordinator har 
hatt god kommunikasjon med Telespor. 
  

Veiledning og brukerfeil 

Et hefte med brukerveiledning/oppstarttips/retningslinjer 
for bruk ble sendt til alle brukerne før sesongstart også i 
år. Dessverre leses heller ikke dette godt nok av alle, noe 
som har ført til noen brukerfeil. Blant annet har sauer 
blitt sluppet i utmarka uten av det først er sjekket om en-
heten virker som den skal. Andre har sluppet dyr med 
sender uten å registrere individ. Da vises de ikke på kar-
tet. 
Siden det tidligere har vært flere brukere som har glemt å 
stille tilbake rapporteringsintervallet etter oppstart, slik at 
enhetene ble stående på for kort rapporteringsintervall og 
dermed tomme batterier etter en kort periode, ble det 
sammen med batteriene sendt med en påminnelse om å 
huske dette. Det er allikevel noen få som har hatt for hyp-
pig rapportering slik at batteriet ikke holdt sesongen ut. 
Fullstendige brukerveiledninger ligger i tillegg på Tele-
spor sine nettsider.   
 

Tekniske feil - noen ble hardt rammet 

Som tidligere år har det vært sendere med feil. Det er 
ikke til å unngå, men i år ble flere brukere rammet i mer 
eller mindre grad, av enheter som stoppet på grunn av feil 
på en programvare. Enhetene gikk da tomme for strøm 
tidlig. Dette førte til mange henvendelser til både Tele-
spor og koordinator. Telespor beklager det som skjedde, 
og har kreditert for abonnement/batterier for disse sen-
derne. Brukerne er kreditert videre av Akershus Sau og 
Geit. 
Enheter som «dør» eller har andre «kroniske» feil blir 
rangert ut etter hvert. 
Imidlertid er det som tidligere nevnt noen tilfeller av at 
det blir satt inn batteri og ikke sjekket om enheten starter 

som den skal før dyret med enheten blir sendt til skogs. 
Det er dermed noen slike tilfeller som blir rapportert inn 
som feil på enhetene. Det blir hver vår opplyst om at en-
heter må startes litt på forhånd slik at man kan restarte og 
eventuelt bytte til annen sender hos koordinator.  
 

Feil i programvare - oppgradering 
Det ble som tidligere beskrevet en serie av generasjon 3 
radiobjelle som i 2018 fikk en programvare  (FW37) med 
feil i. Det førte til at batteriene gikk tomme for strøm tid-
lig på sesongen. Telespor har jobbet mye med dette, og 
har nå utviklet og testet en ny programvare (FW46). Alle 
enheter er nå satt opp slik at de oppgraderes automatisk 
ved neste oppstart. Øvrige enheter er også satt opp til 
automatisk oppgradering. Derfor er det viktig at enhetene 
startes i god tid før beiteslipp slik at man kan kontrollere 
at denne prosessen har gått som planlagt før beiteslipp. 
Alle brukere i Akershus har imidlertid for sikkerhet skyld 
også fått beskjed om å levere inn alle enheter som sto 
igjen med FW 20, 25 og som tidligere nevnt 37, til koor-
dinator slik at de kan oppgraderes manuelt og testes.  
Det er viktig at dette gjøres i god tid slik av vi rekker å 
bytte terminaler som eventuelt ikke lar seg oppgradere 
eller som ikke starter som de skal. 
 

Service 
Brukerne er som tidligere blitt bedt om å sende enheter 
med feil til sjekk hos Gylling, unntatt de som fikk feil 
programvare (FW 37), 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 er fortsatt registrert på brukerne. De er påminnet om 
dette. 
 

Reklamasjoner 
Det er utarbeidet et webbasert system for innmelding av 
reklamasjoner/feil på enheter. Skriftlig reklamasjon er 
nødvendig da også Akershus Sau og Geit eventuelt skal 
kunne reklamere hos leverandør, som igjen skal kunne 
reklamere videre til produsent.  
På grunn av feil i tidligere nevnte programvare (FW 37) 
ble antall enheter det ble reklamert for fra brukerne høye-
re i år enn normalt. 
 

Lagring 
Brukerne er også i år minnet om viktigheten av å ta ut 
batteriene etter endt sesong, og at enhetene lagres på en 
ordentlig måte.  
Det må dessverre flere påminnelser til før alle klarer å ta 
ut batteriene. 
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 enhete-
ne lagres forsvarlig og at batterikorkene sitter i (skrudd 
løst til)  hele vinteren for å unngå at det kommer skitt/
fuktighet inn i enheten.  
 
 

For å sjekke at enheten virker før man sender dyra til skogs må 
man starte dem under åpen himmel i god tid før beiteslipp. 



4 

Nettsider og mobilapper 
Telespors nettside 
har fungert godt, og 
det er ikke kjent at 
det har vært nedetid 
av betydning.  
Det er tidligere laget 
en app for Android-
telefoner. I år kom 
også en for IOS. 
Dette er et flott hjel-
pemiddel, som er 
enkelt å bruke ute i 
felt og som blant 
annet betyr at man 
kan navigere seg 

fram til et bestemt individ ved bruk av mobiltelefonen. 
 

Organisering 
ASG endret i 2016 litt på organiseringen av «radiobjelle-
prosjektet». Oppgavene knyttet til radiobjeller er nå for-
delt mellom flere personer i styret, som deltar mer i ad-
ministreringen (søkeprosess/fakturering) sammen med 
koordinator. 
 

Mobildekning 
Det er fortsatt varierende dekningsfor-
hold for mobiltelefon i fylket, noe 
som gjør at enhetene har mindre nytte 
for noen enn for andre. Østsida i Eids-
voll og vest i Nannestad/Gjerdrum/
Romeriksåsen er kjente områder hvor 
mobildekningen er ikke er optimal. På 
tilbakemeldingene er det samsvar 
mellom mobildekning og nytteverdi. 
De som oppgir at det er dårlig mobil-
dekning opplyser også at de vurderer 
samlet nytteverdi lavere.´ 
Fra brukerhold er det foreslått at det 
må jobbes for å få Staten til å bidra 
økonomisk for å  utbedre mobildekningen der det er dår-
lig mobildekning i beiteprioriterte områder. 
 

Generasjon 2 
De grå enhetene (generasjon 2) er til tross for at mange 
av dem begynner å bli flere år gamle fortsatt meget stabi-
le, men noen enheter må nå tas ut hver sesong.  
Det blir for disse enheten hvert år levert ut nye batteri-
korker sammen med batterier. 
 

Generasjon 3 
Den nyeste utgaven av «radio-bjella» er enheter (GSM) 
som kan benyttes på både søyer og lam. Den veier bare 
halvparten (110 g) av den tidligere utgaven, og er garan-
tert 2000 rapporteringer, mot 1000 for den gamle (gen 2). 
Den nye enheten krever ingen motvekt, og er dermed 
mye enklere å montere på klaven. En del av disse fikk i 
år en programvare med feil slik at batteriene gikk tomme 
tidlig på sesongen.  

Det er ikke nødvendig å bytte batterikorker hvert år på 
disse enhetene, men det oppfordres til å sjekke at de er i 
orden. Er det behov for korker eller O-ringer kan koordi-
nator kontaktes. 
  

Generasjon 4 
Neste sesong vil det, etter det vi vet i dag, bli mulighet til 
å teste et begrenset antall av Telespor generasjon 4 radio-
bjelle, basert på ny teknologi - Narrowband Internet of 
Things. (NB IoT). Antallet er foreløpig ikke endelig av-
klart. Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til hvor godt 
dette systemet er bygget ut fra teleselskapene (Telenor 
og Telia). I følge Telespor vil de lansere dette fra 2020. 
 

Lammenoder-UHF 
Det er ingen UHF-enheter i drift i Akershus 
 

FindMy 
Enhetene (8 stk som er igjen) fra FindMy (Find My 
Sheep) ble ikke benyttet denne sesongen heller. Årsaken 
er at flere brukere har prøvd denne typen tidligere år, 
men de syntes systemet var tungt å bruke. Det er også en 
ulempe å operere to systemer for samme besetning.  
 

Oppsummering og statistikker  
Det ble i fjor utarbeidet et webbasert 
rapportskjema i samarbeid med Fyl-
kesmannen i Oslo og Viken.  
Det store flertall av brukerne opplyser 
at de har stor nytte av å bruke elektro-
niske sporingsenheter og at funksjona-
liteten samlet sett har vært god. Som 
tidligere er det en del variasjoner på 
mobildekningen. 58 prosent av bru-
kerne har gitt tilbakemeldinger.   
 

Økonomi  
Egenandelen per terminal ble i år re-
dusert fra 250 kr. til 190 kr. (+ mva).  

En økonomisk oversikt for årets sesong blir sendt Fyl-
kesmannen i Oslo og Viken av lederen i Akershus Sau 
og Geit. 
Fullstendig regnskap blir utarbeidet av kasserer/regn-
skapsfører og framlagt på årsmøtet til Akershus Sau og 
Geit. 
 

Egenandel - etterspørsel 
Høsten 2017 ble det sendt ut forespørsel om ønsket antall 
radiobjeller i 2018 til alle som slipper sauer på utmarks-
beite. Det var da et samlet ønske om nye 100 enheter. 
Etter nyttår opplyste Telespor at de hadde framforhandlet 
nye priser både for abonnement og batterier, og satte ned 
prisen. Det førte til at styret i ASG vedtok å redusere 
egenandelen til 190 kr. (+ mva). Det ble da sendt ut ny 
forespørsel til medlemmene. Da ble resultatet at det ble 
ønske om 200 enheter. Det viser at leieprisen er av stor 
betydning for å kunne utstyre enda flere sauer/lam med 
GPS.  

Elektronisk sporing av sauer i Akershus 2018 

Nå har «alle» en GPS i lomma. 
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Antall sendere 

Antall brukere 2007-2018 
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Elektronisk sporing av sauer i Akershus 2018 

I enkelte områder satte også i år enhetene på hyppigere rapportering for å øke beredskapen da det ble meldt  om observasjoner 

av ulv i tilliggende områder. 

Nyttevurdering fra brukerne 

Basert på svar fra  58 % av brukerne 

1 dårlig - 5 best 

* Basert på svar fra 58 % av brukerne 

Andel av alle søyer på utmarksbeite i Akershus med radiobjeller:   34 %. 
Andel  søyer med radiobjelle i besetninger med radiobjeller:  45,8 % 
Andel lam med radiobjelle i besetninger med radiobjeller:  0,78 % 
 
Antall sauer sluppet på utmarksbeite er redusert fra 14.725 (2017) til 14.114.                                         
Tapet er redusert fra 5,5 %  2017 til 5 % i 2018  Kilde: FMOA 

 Antall søyer og lam med sender  
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* Tilbakemeldingene sier ikke noe om dyra ble tapt 

Elektronisk sporing av sauer i Akershus 2018 

Rovdyrskader, ulykker, sykdom m.m. *  

* * * * * 

Tapstall for sau på utmarksbeite i Akershus 2018 

Kilde: FOMA 

Antall sauer sluppet på utmarksbeite er redusert fra 14 725 (2017) til 

14 114.   Tapsprosenten er redusert 5,5 (2017) til 5. 
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Oversikt radiobjeller  
i Akershus 

Situasjon 3. juni 2018 
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Ei søye som hadde satt seg fast i ei myr ble reddet da 
eierne Marianne Aas og Arne Ruud rykket ut etter at 
radiobjella rapporterte om at sauen hadde forflyttet 
seg mindre enn 25 meter mellom to rapporteringer. 

De elektroniske sporingsenhetene melder fra dersom dy-
ret ikke har beveget seg på tre timer – den såkalte 
«dødsvarslinga». Imidlertid er varslinga om minimums-
forflytning, som Aas og Ruud reagerte på, kanskje enda 
viktigere. Dersom dyret ikke har beveget seg på tre timer 
kan det være for sent. Dyret kan da være dødt, men det 
viser seg at enkelte individer kan ligge så rolig at bevege-
lesesensoren allikevel slår alarm. Dette opptrer gjerne om 
natta. Det er selvsagt viktig å sjekke ut dette. Venter man 
da i tre timer kan man se om dyret har forflyttet seg. Har 
det ikke det har man allikevel mulighet til å finne dødsår-
sak før det er for sent. Det er jo viktig å finne eventuell 
dødsårsak tidlig, og spesielt dersom det er rovdyr som 
står bak. Dokumentasjon og igangsetting av eventuelle 
tiltak kan da gjøres raskt. 

Kan reddes 
Dersom det kommer melding om minimumsforflytning 
er dyret i live, og kan da i noen tilfeller reddes, enten det 
skulle sitte fast eller være sykt. Derfor er denne varsling-
en minst like viktig, kanskje viktigere enn «døds-
varslinga». Det bidrar ikke minst til bedre dyrevelferd. 
Men det krever tett oppfølging av dyreeier. Det er også 
mulig å legge inn SMS- og/eller e-postvarsling for disse 
funksjonene. 25-metersvarsling kan opptre oftere jo tette-

re rapportering enheten 
er satt til, spesielt der-
som sauen har fast 
plass å hvile på. Ofte 
er det mer av dette like 
etter slipp. 

Minst to ganger  
Derfor oppfordres alle til å sjekke sin side og følge med 
besetningen minst to ganger daglig, gjerne oftere. Da 
lærer man også å bli bedre kjent med systemet, og å 
«tolke» varslinger og kartposisjoner. Det er også viktig å 
lære seg betydningen av symbolene på kartet, men man 
må også sjekke historikk hvor man blant annet også fin-
ner tidspunkt for rapporteringene og eventuelle alarmer. 
Har en bevegelesensor slått inn om natta, og har rød 
stjerne på kartet, er det greit å vente i tre timer og se om 
dyret har forflyttet seg. Da er det viktig å ikke bare se på 
kartet, men også på historikken. 
Man bør jo utnytte det viktige hjelpemiddelet elektronisk 
sporing er blitt.  
Dessverre, vil jeg si, er det enkelte som bruker radiobjel-
lene aktivt kun under sankinga. I år ble noen brukere 
rammet av feil i en programvare på en serie sporingsen-
heter som dermed gikk tomme for strøm tidlig på sesong-
en. Dette er selvsagt veldig kjedelig, men er dessverre 
ting som ikke kan utelukkes helt. Slik er det jo også med 
mange andre ting. Reaksjonene fra flere saueholdere vi-
ser at vi må kunne hevde at vi er blitt «avhengige av ra-
diobjeller».  

Elektronisk sporing av sauer i Akershus 2018 

Reddet av  
radiobjella 

Marianne Aas og Arne Ruud med søya som ble reddet ut av et gjørmehull etter at de 
dro til stedet den elektroniske sporingsenheten hadde rapportert at søya ikke hadde 
forflyttet seg. 

Begge foto: Ola Granaas 
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Eksempel på  
besetning i kart 

Elektronisk sporing av sauer i Akershus 2018 

Eksempel på spor 
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Det ble demonstrert både elektronisk sporing av bei-
tedyr og drone da ansatte hos NSG var på besøk i 
Nannestad. 
 
NSG-ansatte på «sommerturné» fikk se og høre hvordan 
både radiobjeller og drone benyttes i praksis da de besøk-
te beiteområder i Nannestad. Etter et besøk på Glittre 
gård i Hakadal ankom de Granlia i Bjerke Almenning.  
 
Der fortalte Magnar Haraldsen om historikken og utvik-
lingen for  radiobjellene fra Telespor siden starten i 2007, 
hvilke muligheter og funksjoner såkalte radiobjeller har, 

og litt om framtida. Marianne Haraldsen fortale hvordan 
hun som beitebruker med «radiobjeller» på sauene har 
nytte av sporingssystemet. Hun benytter elektroniske 
sporingsenheter på alle søyer og på noen lam. 
 
Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus deltok Asle Stok-
kereit, Jonny Storbråten og Sigurd Bakken. NSG-folket 
fikk dermed også blant annet informasjon om de forskjel-
lige ordningene man kan søke økonomisk støtte til elek-
tronisk sporing av beitedyr. 
 
Etter at Kari Anne Kaxrud Wilberg far NSG hadde ser-
vert kake, ble det demonstrasjon av drone i skogsterreng.  
Jon Anders Krokann kom fra helt Oppdal for å vise bruk 
av drone, og flere av de frammøtte fikk også prøve seg 
som piloter. Det gikk utrolig bra. Bare én av pilotene 
pyntet litt på lauvet på et rognetre.  
 
Krokann redegjorde blant annet for regelverket og bruks-
områder for forskjellige droner, og hvordan man i praksis 
kan ha nytte av dette verktøyet til å lokalisere sauer ute i 
terrenget. 

 

Elektronisk sporing av sauer i Akershus 2018 

NSG-ansatte ville lære om elektronisk 
sporing av sauer på utmarksbeite 

Magnar Haraldsen viser de NSG-ansatte kart og andre funksjoner for radio-
bjeller på PC-en.     Foto: Jon Anders Krokann 

Jon Anders Krokann viste bruk av drone for å finne sauer. Her går drona til 
værs med Cathinka Kjelstrup bak spakene.  

http://www.telespor.no/
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Ei søye og to lam tilhørende Marianne Aas og Arne 
Ruud i Nannestad, ville på langtur i sommer. Og de 
ville bade også. Da de ankom Trevatna i Søndre Land 
i Oppland la de like godt på svøm ut til ei øy de nok 
syntes så fin ut. 
 
Aas og Ruud hadde fulgt søya, som hadde radiobjelle, en 
stund og sett på kartet at hun begynte å komme på «utur» 
da hun passerte Jeppedalen i Hurdal. Så mistet de kontak-
ten en periode på grunn av dårlig mobildekning, før det 
igjen ble kontakt på Hadeland. 
 
Bjørnhild Skjerven Evensen oppdaget også sauene. Hun 
sto og malte hytta de har ved vannet Trevatna, og trodde 
først hun hørte feil da det virket som det brekte ute på øya 
like ved hytta. 
 
Til Oppland Arbeiderblad forteller hun lyden ble tydeli-
gere, og ute i vannet så hun ei søye med to lam som had-
de lagt på svøm de rundt femti meterne inn mot fastlan-
det. 
 
– De snudde heldigvis, og søya og det ene lammet svømte 
tilbake. Det andre lammet fortsatte inn til fastlandet, for-
teller hytteeieren fra Reinsvoll til avisen. 
Det siste lammet svømte senere tilbake til øya. 
 
De kontaktet en de kjenner som via Facebook fikk kon-
takt med eierne i Nannestad. Saueeierne hadde da fordi 
søya hadde GPS allerede sett at sauen var i ferd med 
komme langt bort fra sitt vanlige beiteområde og planla å 
hente dem hjem.  
 

Imidlertid mistet som nevnt 
GPS-en mobil kontakten en 
periode, og de måtte derfor 
vente. 
Aas og Ruud fikk med seg 
Roger Sollien og reiste til 
Trevatna. Der fikk de hjelp 
av Bjørnhild Skjerven 
Evensen og mannen Kai 
Werner Evensen som også 
hadde med seg et vennepar. 
På en flåte med påhengs-
motor ble sauene fraktet 
tilbake til fastlandet før de 
ble tatt med hjem til Nan-
nestad. 
 
 
Klikk her og se video 
 
eller du kan skanne denne QR-koden 
og se videoen på din mobiltelefon 

Fåreferden på Trevatna 

Sauene ble fraktet til 
fastlandet med en 
flåte med påhengsmo-
tor. Foto/video: Unni 
Aspelien Lilleeng og 
Bjørnhild Skjerven 
Evensen 

Hov 

Trevatna 

Eina 

http://www.oa.no
https://www.youtube.com/watch?v=ltMCO8yPIeY&feature=youtu.be
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Deltakere elektronisk sporing av sauer 2018  

Eidsvoll: Stein Bentstuen,  Ole Johan Venger Pedersen,  
Helge Olaf Aas, Audun Knutsen, Hans Kr. Ørbæk, May-
Lis Ekstrøm Hoel, Jorunn Karlsen, Terje Brustad, Mona 
Solberg, Mina og  Anders Klaseie, Rita og Roy Granum, 
Wenche Helene Lesja, Mina Lisa Schou, Arild Tenold, 
André Teksum. 
   
Feiring: Even Anders Tosterud, Frank Svendby, Gud-
mund Svendby, Halvor Sjuve, Torkild Wangen, Gunnar 
Sjuve, Borg Bjørnstad, Jens Ola Lundstad, Geir Ola Dis-
serud, Hanne Hilde, Ståle Lie, Wenche Sandviken. 
 
Hurdal: Sam Sjøgren, Ketil Melvold, Toril Lundberg, 
Roar Johansen, Elisabeth Stokkenes, Roger Skjølås, Ei-
vind Sibilrud Løvhaug, Atle Solsrud, Kjetil Fagerlund, 
Arne Fagerli, Arild Stenbråten, Steffen Fagerlund 
 
Nannestad: Arne Ruud/Marianne Aas, Marianne Harald-
sen, Ola Granaas, David Eik, Bjørn Røtterud, Elin Mo 
Weberg, Kenn Berntsen, Kåre Schei, Trond Korvald, 
Ingrun Nordengen, Sigurd Røyrvik, Lars Brustad, Sven 
Johan Holter, Anne Brustad, Magnar Olsen 
 
Asker og Bærum: Johan Persbråten, Knut Ulbråten, 
Tanja  Storløkken, Olaf Bryn Røkholt, Halvard Wang,  
 
Gjerdrum: Hans Olav Ask, Georg Molvig, Anders Øs-
tensen, Eivind Løken, Ragnar Hennum. 

Akershus Sau og Geit:  
Håvard Semb 
leder 
Tlf.413 04 802 
leder.akershus@sauoggeit.no   
 
Magnar Haraldsen 
koordinator radiobjeller 
Tlf. 900 68 990   
maghar@online.no   
 
 

Fylkesmannen i   
Oslo og Viken:  
Jonny Storbråten 
seniorrådgiver  
Tlf. 995 68 777    
fmoajst@fylkesmannen.no  
 
Asle Stokkereit 
viltforvalter 
Tlf. 951 70 510 
fmoaasl@fylkesmannen.no  

mailto:leder.akershus@sauoggeit.no
mailto:maghar@online.no
mailto:fmoajst@fylkesmannen.no
mailto:fmoaasl@fylkesmannen.no
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Historikk  
Radiobjelleprosjektet for Akershus startet i 
Vestmarka, Asker og Bærum, i 2003. Da var 
det bare VHF-sendere med basestasjoner som 
ble testet med «variert hell».   
 
I 2007 ble prosjektet utvidet i Akershus, og 
det ble prøvd ut både UHF- og GPRS-sendere 
på søyer i Feiring, Hurdal, Eidsvoll og Nanne-
stad. I tillegg ble VHF-sendere og ny type ba-
sestasjoner testet i én besetning i Nannestad. I 
2007 var sendeenhet og batteriboks (6 stk AA 
batterier) atskilt, noe  som førte til at det var 
muligheter for vann å trenge inn i batteribok-
sen. 
   
I 2008 ble en testutgave av UHF benyttet på 
lam. Den viste seg å ha liten rekkevidde. 
Forsøk på å tette batteriboksen på hoveden-
hetene var ikke vellykket.   
 
I 2009 ble en ny utgave av lammeenhet 
(UHF) prøvd ut, og denne virket bedre. Imid-
lertid var klavebåndet av så dårlig kvalitet at 
de aller fleste ble mistet. Samme år ble også 
en ny «innpakning» av GPRS-terminalen 
laget, og de aller fleste av de gamle enhetene 
ble før sesongen bygget om til denne, som 
også er dagens utgave. Noen enheter ble 
også tatt i bruk på storfe. De fleste av de om-
bygde enhetene hadde ikke nyeste software, og lot seg 
heller ikke oppgradere automatisk. De fungerte allikevel 
bra og var til stor nytte, selv om ikke alle funksjoner var 
like stabile. Det benyttes nå to 3,6V litiumbatterier.   
 
I 2010 ble åtte nye sauebesetninger med i Det nasjonale 
beiteprosjektet som ble utvidet til også å omfatte Akers-
hus, i hovedsak besetninger som har hatt rovdyrtap. I alt 
var det 14 besetninger i Akershus som brukte gamle og 
nye sporingsenheter. VHF-varianten ble ikke testet si-
den de så langt fantes kun i den gamle varianten som 
«tok inn vann». Lammeenheter ble ikke testet i Akers-
hus. Akershus Sau og Geit overtok organisering og ad-
ministrering av «radiobjeller» i samarbeid med Fylkes-
mannen i Oslo og Akershus. Tidligere var også Akers-
hus Bondelag og Akershus bonde– og småbrukarlag 
med i samarbeidet.   
 
2011 ble et år med svært mange deltakere. 285 nye 
GPRS-enheter ble tilført. I tillegg ble 50 stk av nyeste 
generasjon UHF-sendere for lam testet gjennom Det 
nasjonale beiteprosjektet. Det var i alt 40 brukere, av 
disse hadde 4 besetninger lammenoder. 667 GPRS– ter-
minaler var i drift - 633 på søyer, 34 på storfe, og 50 
lammenoder.   

 
2012: 877 GPRS-terminaler var registrert - 843 på søyer 
i 46 besetninger og 34 på storfe i to beitelag. Det ble 
ikke benyttet lammenoder.   
 

2013: 1149 GPRS-terminaler var registrert 
- 1115 på søyer i 49 besetninger og 34 på 
storfe i to beitelag. Ingen lammenoder. Det 
ble fra Telespors side gjort store forbed-
ringer for bl.a. kartløsninger og for admini-
strator.   
 
2014: 1318 GPRS-terminaler var registrert 
hos ASG. 53 sauebesetninger deltok. Det er 

også testet 20 lammenoder i to besetninger.  
Det var 18 enheter på storfe gjennom ASG 
(Gjerdrum). Nannestad beitelag ble før se-
songen skilt ut som egen driftsenhet. 
 
2015: Det ble tilført 122 terminaler  til søyer 
og 65 nye lammenoder (GSM). 
Det var registrert totalt 1507 enheter hos Te-
lespor, (inkl. de gamle UHF lammenodene, 
enheter satt i support, mistet, deaktivert og 
Gjerdrum beitelag - storféterminaler som er 
fra starten på prøveprosjektet). 
Det ble også testet ut ti enheter av typen 
Find My Sheep, som kommuniserer via sa-
tellitt, og er dermed ikke avhengig av mobil-
dekning. Disse ble testet på østsida av Mjøsa/
Vorma i Eidsvoll, der det er varierende mo-
bildekning. Området er også utsatt i forhold 
til rovdyr. Tyngden av nye lammenoder ble 
også brukt i området øst for Mjøsa/Vorma. 
Totalt 60 sauebesetninger benyttet elektro-

nisk sporing i Akershus. 
 
2016: Det ble tilført 200 nye enheter av Radiobjella ge-
nerasjon 3. 65 lammenoder til testing (også gen 3) fra 
2015 ble byttet inn pga feil i programvare og erstattet 
med nye. Med utrangeringer av defekte sendere, sendere 
satt i status support, mistet, deaktivert (i dette antallet 
ligger det noen «etternølere») var det 1628 enheter det 
ble fakturert egenandeler for gjennom Akershus Sau og 
Geit. Enkelte har noen egne sendere i tillegg. 63 sauebe-
setninger benyttet sporingsenheter i år.  
 
2017: 170 nye Telespor-enheter av generasjon 3 
«radiobjelle» ble kjøpt inn og fordelt.  Det var 1772 en-
heter i registrert (klar/aktiv). I dette antallet ligger det 
fortsatt noen «etternølere» som ikke har tatt ut/sjekket 
defekte sendere, men noen fikk før denne sesongen ryd-
det opp i gamle enheter som ble tatt ut av systemet etter 
sjekk hos Gylling.  
66 brukere har benyttet «radiobjeller» (inkludert én for 
storfe, Gjerdrum beitelag) 
Find My Sheep (FindMy) ble ikke benyttet i noen beset-
ninger i år.  
 
2018: Det ble tilført 200 nye enheter til brukerne i 
Akershus. Etter utrangeringer/support av en del gamle 
enheter var det registrert 1922 (klar/aktiv/).  
64 brukere hadde elektroniske sporingsenheter i år. 
Storfebruker Gjerdrum beitelag er nå ikke lenger til-
knyttet Akershus Sau og Geit. 

mailto:leder.akershus@sauoggeit.no
mailto:maghar@online.no
mailto:fmoajst@fylkesmannen.no
mailto:fmoaasl@fylkesmannen.no
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Vi i Telespor vil benytte denne muligheten til å fortelle 

litt om hvordan 2019-sesongen og fremtiden for Radio-

bjella kommer til å se ut. Det-

te nyhetsbrevet kommer til å 

ha mer informasjon om hva 

som skjer med 2G/3G-nettet 

og nye teknologier på marke-

det. 

  

Det har i det siste spredt ryk-

ter om at enhetene våre vil 

slutte å fungere med stenging-

en av 3G-nettet som er plan-

lagt for 2020. Dette stemmer 

ikke. Ingen av våre enheter 

benytter seg av modem som kjører på dette nettet. Radio-

bjella benytter seg i dag av 2G-nettet for å sende inn data. 

Telia har uttalt at 2G-nettet kommer til å bestå sammen 

med 4G-nettet for fremtiden. Telenor har kommunisert at 

de kommer til å slutte med vedlikehold og utbygging av 

dette nettet fra 2025 og fremover. De enhetene som dere 

allerede har og som fortsatt selges vil derfor fremdeles ha 

god levetid for fremtiden. 

  

Selv om 2G-nettet ikke stenger ned med det første, er det 

nye teknologier som er på vei inn i markedet for å erstatte 

dette på sikt. Vi i Telespor har de siste årene jobbet for å 

finne ut hvilken teknologi som passer oss best, og kom-

mer til å kjøre et større test-

prosjekt i løpet av sesongen 

2019. Det har fremdeles vært 

mye usikkerhet knyttet til 

komponenter og leverandører, 

noe som har gjort at vi enda 

ikke har vært trygge på å kjøre 

masseproduksjon av disse nye 

teknologiene. Vi forventer å 

kjøre ut fjerde generasjon av 

Radiobjella i løpet av sesong-

en 2020. 

  

Enhetene du har og de du eventuelt bestiller i år vil altså 

fortsette å fungere fremover. Vi vil fortsette å gjøre for-

bedringer på brukerportal og enhetene. Årets modell av 

Radiobjella har gått gjennom flere feilrettinger for å for-

bedre batterilevetid og stabilitet. Denne forbedrede pro-

gramvaren vil også bli kjørt ut på eksisterende enheter. 

  

Vi vil gjerne benytte dette nyhetsbrevet til å be dere sjek-

ke ut Facebook-siden vår.  

Hilsen oss i Telespor 

Informasjon  

om framtida  

fra Telespor 

https://www.facebook.com/Telespor-1022101257941021/

