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Utviklingen fortsetter 
 
Da den gode gamle senderen, generasjon 2, den velkjente grå klumpen på nakken 
til sauene som mange kjenner, etter noen år fungerte svært godt tenkte vi; ja nå er 
vi i mål. Det har vært en lang veg med mye prøving, men nå  fungerer den så godt 
at vi kan «slappe av». Dette er framtida! 
 
Men så feil kan man ta. I 2016 kom det en ny oransje liten dings fra Telespor, 
halvparten så tung og med batterikapasitet til å rapportere dobbelt så mange 
ganger i løpet av beitesesongen som sin forgjenger. Denne senderen, generasjon 3, 
kan også brukes på lam. Og for de sauebøndene som var med fra starten i 2007, 
med det vi nå kaller «steinaldermodellen», generasjon 1, med batteriboks med seks 
AA-batterier, og sender adskilt, og i hele tre varianter - GSM, VHF og UHF, ble 
dette nærmest for en revolusjon å regne. 
Og svært mange av den «grå klumpen» fungerer fortsatt veldig godt!! 
 
Og siden 2016 har Telespor fortsatt å se framover for hele tida være klar til å ta i 
bruk nyeste teknologi, og være et sauehode foran. De gamle, og ikke så gode UHF-
senderne for lam vi hadde i noen år, kunne også arkiveres.  
2019-modellen av generasjon 3, trolig siste parti med sendere produsert for GSM, 
har fungert utrolig godt. Men det kommer nye systemer som skal være enda bedre. 
Utviklingen fortsetter! I år ble det testet mange av hittil nyeste type, generasjon 4, 
som kommuniserer via LTE-M/NB IoT, og som skal gi lengre rekkevidde og enda 
mindre strømforbruk enn sine forgjengere. Det blir utrolig spennende å være med 
på denne reisen videre.  
 
Og ikke nok med det: Telespor ser enda lenger fram i tid og jobber videre med nye 
systemer for å kunne tilby en så god dekning som mulig, og dermed enda bedre 
brukeropplevelser og nytte for beitebrukerne. 
 
Telespor har også blitt forhandler av droner, og sammen med radiobjeller kan 
dette bli et nyttig verktøy. 
 
Jo, sauebøndene får stadig ny teknologi å forholde seg til, og det er flott å se at så 
mange er villige til å ta i bruk nye verktøy og være med på utviklingen videre. Per-
sonlig synes jeg det er svært interessant å få være med på dette.  
 
Et mål for beitenæringa må være å få ned normaltapene generelt. Ny teknologi kan 
i tillegg til gode driftsrutiner bidra til dette, men tilsyn på beitene, enten det er 
hjemme eller i utmark, vil uansett bli like viktig i framtida som nå. Elektronikken 
kan ikke erstatte aktivt tilsyn, men den kan gjøre tilsyn enda mer effektivt. 
 
 
 
Magnar Haraldsen 
radiobjellekoordinator 
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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. 
Det har vært en del henvendelser til koordinator. Tele-
spor har også løpende lagt ut informasjon i innboksen til 
brukerne. Koordinator har hatt god kommunikasjon med 
Telespor, som til årets sesong også hadde lagt inn en 
chatte-kanal på nettsiden. 

  
Veiledning og brukerfeil 
Til tross for at det foran hver sesong blir sendt ut infor-
masjon om hvordan man starter enheter og får en god 
start på sesongen skjer det brukerfeil. Det er fortsatt en-
kelte som setter i batterier, setter senderen på sauen og 
slipper den til skogs uten å sjekke at terminalen fungerer. 

Noen har også gjort 
dette uten å registrere 
individnummer. Da 
synes de ikke på kartet. 
Enkelte har også latt 
sendere stå med for 
hyppig rapportering 
slik at enheten gikk tom 
for strøm før sesongen 
var over. 

 

Feil i programvare - oppgradering 
Enheter som i fjor fikk en programvare med feil (FW37)
ble kalt tilbake og oppgradert (FW46). Imidlertid viste 
det seg at det i tillegg var en produksjonsfeil på noen av 
terminalene. Det ble derfor dessverre noen brukere som 
ble rammet av dette. Disse enhetene skal leveres tilbake 
og byttes i nye enheter. 
Enheter som «dør» eller har andre «kroniske» feil blir 
rangert ut etter hvert.  

 
Service og reklamasjoner 
Brukerne er tidligere blitt bedt om å sende enheter med 
feil til sjekk hos Gylling. I år skal alle enheter med feil 
leveres/sendes til koordinator som tar dette videre med 
Telespor. De aller fleste av de grå enhetene (generasjon 
2) fungerer fortsatt veldig godt. Noen av dem er ti år 
gamle -  det vil si enheter fra generasjon 1, «steinalder-
modellen»,  som ble bygget om.  
Det har ikke lenger noen hensikt å sende gen 2-enheter 
med feil inn til service/sjekk. De som eventuelt har stop-
pet eller har andre feil (eks «kronisk» bevegelsessensor) 
blir rangert ut.  

Brukerne er bedt om å sende oversikt over enheter med 
feil. Skriftlig reklamasjon er nødvendig da også Akers-
hus Sau og Geit skal kunne reklamere hos leverandør, 
som igjen skal kunne reklamere videre til produsent. 
Som vanlig krediteres godkjente reklamasjoner på neste 
år faktura for egenandeler. 
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 i god tid før slipp slik at man kan restarte 
eller eventuelt bytte til annen sender hos koordinator.  

 
Nettsider og mobilapper 
Telespors nettside har fungert godt, og det er ikke kjent 
at det har vært nedetid av betydning. Imidlertid har det 
enkelte ganger vært treg server, trolig da trafikken var 
stor. 
Også appene for iOS og Android har fungert stort sett 
greit, men har vært ute av drift i kortere perioder. 

 
Mobildekning 
Det er fortsatt varierende dekningsforhold for mobiltele-
fon i fylket, noe som gjør at enhetene har mindre nytte 
for noen enn for andre. Østsida i Eidsvoll og vest i Nan-
nestad/Gjerdrum/Romeriksåsen er områder hvor mobil-
dekningen er ikke er optimal. På tilbakemeldingene er 
det samsvar mellom mobildekning og nytteverdi. De som 
oppgir at det er dårlig mobildekning opplyser også at de 
vurderer samlet nytteverdi lavere. 

 
Sesongslutt  
og lagring 
Å ta ut batteriene av 
enhetene etter endt 
sesong synes å være 
noe som er lett å 
glemme. Det er svært 
viktig for å unngå 
skader på senderen 
dersom batteriet går tomt for strøm. Det påløper også 
ekstra kostnader når senderne «ligger på låven» og rap-
porterer utover vinteren.  
Det er også viktig at enhetene lagres forsvarlig og at bat-
terikorkene sitter i (skrudd løst til) hele vinteren for å 
unngå at det kommer skitt/fuktighet inn i enheten.  

Beitesesongen 2019 
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Generasjon 2 
De grå enhetene (generasjon 2) er, til tross for at mange 

av dem begynner å bli flere år gamle, fortsatt meget sta-

bile, men noen enheter tas ut hver sesong.  

Det blir for disse enhetene hvert år levert ut nye batteri-

korker sammen med batterier. 

 

Generasjon 3 
Denne «radio-bjella» (GSM) kan benyttes på både søyer 

og lam. Den veier bare halvparten (110 g) av den tidlige-

re utgaven, og er garantert 2000 rapporteringer, mot 

1000 for den gamle (gen 2). Den nye enheten krever ing-

en motvekt, og er dermed mye enklere å montere på kla-

ven.  

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 nyeste systemet for kommunikasjon 

bli tatt i bruk i enhetene som nå produseres. De nye en-

hetene vil kommunisere via 4G-nettet (Narrowband IoT/

LTE). 

Noen brukere ble i år spurt om de ville teste noen av dis-

se enhetene, og var positive til det. Enhetene ble dessver-

re ikke til mye nytte for den enkelte brukeren, men for 

Telespor var det viktig å ha terminaler ute i terrenget.  

2G-nettet, som benyttes som kommunikasjonsplattform 

blir foreløpig ikke avviklet, så både generasjon 2 og 3 vil 

være operative i mange år. 

Etter sankinga var det også noen sauer som deltok på 

testing av  neste generasjon radiobjelle på hjemmebeite. 

 

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 vanskelig å bruke. Det er 

også en ulempe å operere to systemer for samme beset-

ning.  

 

Oppsummering og statistikker  
Det ble i fjor utarbeidet et webbasert rapportskjema i 

samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

Det store flertall av brukerne opplyser at de har stor nytte 

av å bruke elektroniske sporingsenheter og at funksjona-

liteten samlet sett har vært god. Som tidligere er det en 

del variasjoner på mobildekningen. 68 prosent av bruker-

ne har gitt tilbakemeldinger.   

 

Økonomi  
Egenandelen per terminal ble i 2018 redusert fra 250 kr. 

til 190 kr. (+ mva).  Samme beløp ble brukt også i år. En 

økonomisk oversikt for årets sesong blir sendt Fylkes-

mannen i Oslo og Viken av lederen i Akershus Sau og 

Geit. 

Fullstendig regnskap blir utarbeidet av kasserer/

regnskapsfører og framlagt på årsmøtet til Akershus Sau 

og Geit. 

 

Egenandel - etterspørsel 
Høsten 2018 ble det sendt ut forespørsel om ønsket antall 

radiobjeller i 2019 til alle som slipper sauer på utmarks-

beite. Det var da et samlet ønske om nye 100 enheter.  

 

Drone 
Det ble også søkt om midler til drone som kan benyttes i 

kombinasjon med radiobjeller. Denne er innkjøpt fra Te-

lespor, som har inngått samarbeid med Parrot. Dette kan 

utvilsomt bli enda et nyttig og viktig verktøy for framti-

dig beitebruk i utmark. 

 

 

Elektronisk sporing av sauer i Akershus 2019 
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Antall brukere 2007-2019 Antall brukere 

Antall sendere 
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Hurdal Nannestad Eidsvoll Feiring Asker og Bærum Gjerdrum 

Antall brukere per beite/sankelag 

Nes 

Enheter per sanke/beitelag 

 
Hurdal Nannestad Eidsvoll Feiring Asker og Bærum Gjerdrum Romerikssletta 
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Basert på svar fra 68 % av brukerne 

Andel av alle søyer på utmarksbeite i Akershus med radiobjeller:   ca. 44 %. 
Andel  søyer med radiobjelle i besetninger med radiobjeller:  48 % (Basert på 68 % av brukerne) 
Andel lam med radiobjelle i besetninger med radiobjeller:  0,7 % 
 
Antall sauer og lam sluppet på utmarksbeite var 11.478 (13.876 i 2018)   Tap:  4,2 %  (5 % i 2018)   Kilde: FMOA 

 Antall søyer og lam med sender  

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

om observasjoner av ulv i tilliggende områder. 

1 dårlig - 5 best 

Basert på svar fra  68 % av brukerne 

Nyttevurdering fra brukerne 
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Tapstall for sau på utmarksbeite i Akershus 2019 

Alle tapsårsaker 

Kilde: FOMA 

Basert på svar fra 68 % av besetningene       * Tilbakemeldingene sier ikke noe om dyra ble tapt 

* * * * * 

Rovdyrskader, ulykker, sykdom m.m. *  

Beitelag 
Søyer 
sluppet 

Søyer 
tapt 

Søyer 
tap % 

Lam 
sluppet Lam tapt 

Lam 
taps % 

Søyer og 
Lam tap % 

Feiring beitelag 1 031 45 4,4 1 738 137 7,9 6,6 

Eidsvoll beitelag SA 1 160 26 2,2 1 969 66 3,4 2,9 

Hurdal beitelag 756 22 2,9 1 258 43 3,4 3,2 

Nannestad sankelag SA 563 14 2,5 955 42 4,4 3,7 

Vestmarka beitedriftslag 264 5 1,9 381 15 3,9 3,1 

Asker og Bærum sauebeitelag SA 90 2 0,0 99 3 0,0 0,0 

Gjerdrum sankelag 490 15 3,1 724 41 5,7 4,6 

SUM 4 354 129 3,0 7 124 347 4,9 4,1 

Søyer og lam sluppet 11 478 

Søyer og lam tapt 476 

Søyer taps % 3,0 

Lam taps % 4,9 

Søyer og Lam taps % 4,2 
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Jeg har nå hatt radiobjeller i mange år uten egentlig å se nytten av dem før 
under sankingen. Det var først under ulveangrepet i 2017 jeg fikk opp øynene 
for viktigheten av å bruke dem aktivt i hverdagen.  
 
Av Eivind Sibilrud Løvhaug 
Sauebonde i Hurdal 
 
Takket være radiobjellene fikk jeg inn de sauene som ikke var tatt av ulven i rekordfart. I løpet av tre timer hadde 
jeg lokalisert alle dyrene, sanket dem og begynt å kjøre dem hjem.  
 
Etter denne opplevelsen ble radiobjellebruken i 2018 en helt ny opplevelse. Jeg fulgte daglig med på dyrenes adferd 
og bevegelsesmønster. Det ble en tradisjon ved frokostbordet å gå inn på Telespor. Denne tradisjonen ble også gjen-
tatt under middagen. Bevisst hadde jeg rapporteringen på hver 6. time gjennom sommeren for å kunne følge dyrene 
tett. Sommeren byr også på turer på åsen for å se til dyrene. Jeg er nok på åsen 2-3 ganger i uka for å følge med dy-
rene mine og hvordan de har det. Dette gjør det også lettere å følge med på eventuelle sykdommer eller skader og 
hente hjem dyr som trenger litt ekstra ettersyn.  
 
Ved bruk av radiobjeller kan man følge bevegelsesmønsteret til sauene og i praksis plukke ut og sette på de dyrene 
som går i det området du ønsker at de skal beite. Jeg flyttet sauene mine bevisst for fem år siden for å la dem gå på 
det beste beitet i nærområdet. Dette var et område så å si uten sau, og store mengder med beitekapasitet. Dette har 
gitt bra utslag på snittvekten på lammene, og snittvekten har de siste årene steget til 50,3 kg i år. Ved å flytte dyrene 
har det til tider medført at noen av dyrene har lagt ut på vandring. Men takket være radiobjellene har det vært mulig 
å følge dem. Og det artige er at de mot høsten og sanking trekker tilbake til området de ble sluppet i.  
 
Med tanke på at det er så få dyreeiere igjen i området jeg har beitedyr er det en stor lettelse å kunne bruke radiobjel-

ler. Dette gjør tilsyn og sanking lettere selv om området er på 50.000-60.000 mål.  

Radiobjeller fikk en ny  
betydning etter rovdyrangrep 

 

Eivind Sibilrud Løvhaug 
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Dyr på beite innebærer å utnytte en betydelige matproduksjonsressurs. Flere dyr på beite, både på innmark 
og utmark, kan gi positive miljøkonsekvenser. I Norge er det gjennom flere generasjoner utviklet viktige mil-
jøer og habitater for biomangfold, nettopp i beiteområder. 
 
Av Katrine Andersen Nesse, 
fagsjef bærekraft, miljø og  
klima hos Animalia 
 
Dette mangfoldet av gener, arter, naturtyper og landskapstyper utgjør robuste økosystemer, som leverer viktige øko-
systemtjenester. Beiting, spesielt i utmark, bidrar også til å hindre uønsket gjengroing og til å bevare kulturlandska-
pet. 
 
Å ivareta biologisk mangfold og økosystemtjenester en vesentlig faktor i framtidig bærekraft. Ifølge Artsdatabanken 
er det 685 arter som påvirkes så negativt av gjengroing at de står i fare for å dø ut (Strand, NIBIO). Når gjengroing 
av beitemarker og slåtteenger medfører at pollinerende insekter dør ut fordi de mister sitt levebrød og matfat, er dette 
bekymringsfullt. 
 
En viktig faktor ved grasarealer og ved beiting, er muligheten til å binde karbon i jord. Dette skjer ved at plantene 
binder karbonet i jordsmonnet. FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) peker på at karbonbinding i jord 
har stort potensial, og det er beregnet at mer enn ti prosent av de globale utslippene kan bindes i jorda i løpet av 25 
år. For å utnytte dette potensialet, også sett i sammenheng med beitebruk, er det behov for mer kunnskap, både glo-
balt og nasjonalt. 
 
I dag slippes ca. 2,1 millioner sau, storfe og geit på utmarksbeite i Norge. I prosjektet «Arealregnskap for utmark», 
som utføres av NIBIO og SSB, kartlegges utmarksbeite- ressursene. Foreløpige tall fra prosjektet viser at ca. 45 pro-
sent av Norges totale land- areal er i kategoriene godt eller svært godt utmarksbeite. En samlet beregning av beiteka-
pasitet på dette arealet viser at beitedyrtallet i Norge minst kan fordobles.  Potensialet ut fra beitekapasitet vil ifølge 
dette prosjektet være 4,2 millioner dyr. 
 
Utmarksbeite er beite i naturlig vill vegetasjon, i skog og fjellterreng som ikke blir kultivert eller gjødslet. I Norge er 
de store arealene til utmarksbeite en svært viktig del av ressursgrunnlaget. Innmarksbeite kan foregå på andre former 
for grasarealer, som er gjerdet inn og som er godt egnet til beiting 

Beiting og miljøkonsekvenser 

https://www.animalia.no/no/animalia/ansatte/barekraft-miljo-og-klima/barekraftig-produksjon-og-kosthold/katrine-andersen-nesse/
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Eksempel på  
besetning i kart 

Elektronisk sporing av sauer i Akershus 2019 

Eksempel på spor 

Besetning, 

vist i mo-

bil-app 

Besetning, vist på web-side, mobil 
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2019 har vært et hektisk år for Telespor AS. Vi har 
fått ny ledelse, flyttet og produsert ny enhet på sam-
me år. Dette er store prosesser som er tidkrevende 
og kostbare, men det vil føre til bedre produkter og 
kundetilfredshet. 

Av Nicolay Jansen 
daglig leder hos Telespor 

Radiobjella 2019 (3. generasjon) har blitt en veldig god 
produksjon. Det ble levert ca. 10.000 enheter med eks-
trem lav feilrate og det er vi veldig stolte av. 
Så nå som vi har fått etablert oss godt ser vi veldig fram 
til 2020-sesongen og framtiden. 
 
LTE/NB IoT (radiobjella generasjon 4) jobbes det med 
hver eneste dag. Vi har som mål å perfeksjonere vårt 
nye produkt får best mulig stabilitet og dermed å gi kun-
den høyest mulig bruksverdi og tillit til produktet. 
 
Telespor har også en annen produksjonsstrategi. Selskapet eier produktet mer enn tidligere, og vil derfor ha bedre 
leveransekontroll. 
 
Utover vinteren og beitesesongen vil det også dukke opp flere nye tjenester og funksjoner samt nye produkter. 
Generelt sett er Telespor AS noe restrukturert, oppbemannet og veldig klare for beitesesongen 2020. 

Glenn Bjerke (t.v.) og Nicolay Jansen med neste generasjon radiobjelle, LTE/NB IoT. 

Ny daglig leder,  Nicolay Jansen. 
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Dette opplyser Telespor om sin nye sporingsenhet: 
 

 
GPS sporing 
Radiobjella bruker GNSS teknologi for å dele sin posisjon slik at du kan se hvor dyret ditt er og hvor det har vært. 
Du velger selv hvor ofte du vil at posisjonen skal oppdateres, fra hvert 5. min og oppover. 
 

Toveis kommunikasjon 
Den nye radiobjella bruker LTE-M og Narrowband IoT teknologi, og du kan når som helst endre sendeintervall og 
alarmsensitivitet. Hver gang radiobjella sender sin posisjon vil den hente de oppdaterte innstillingene du har valgt. 
 

SMS Varsling 
Velg og bli varslet via SMS dersom det skjer noe med radiobjella. Velg selv om du vil  
bli varslet om lavt batteri, ingen bevegelse eller at dyret er utenfor dekning. 
 

Vanntett 
Radiobjella er vanntett og tåler all slags vær eller om dyret ditt bestemmer seg for  
å ta seg en svømmetur. 
 

Bevegelsessensor 
Hver enhet har innbygd bevegelsessensor som utløses dersom noe uventet  
skulle skje. 
 

Radiobjella er utstyrt med 3 alarmer: 
- Dyret har ikke beveget seg de siste 3 timene.  
- Dyret har vært på samme posisjon i en lengre periode.  
- Radiobjella har ikke klart å sende sin posisjon de siste 2 rapportene. 
Følsomheten på disse kan man justere dersom et dyr er naturlig mindre aktiv. 
Du velger selv om du vil bli varslet via e-post eller SMS* dersom en alarm blir utløst.  
             * Ved SMS medfølger ekstra gebyrer. 
 

Tekniske spesifikasjoner 
- Størrelse 

 

Sensorer 
- GPS 
- Bevegelsessensor 
- Bluetooth 

 
Batteri 
- Enheten er utstyrt med utskiftbart batteri. 
- Vi anbefaler at du bytter batteri etter endt sesong. 
- Type: Lithium, størrelse 18505 

Vanntett 

- Vanntett inntil 1m dybde 
 

Krav til omgivelser 
- Driftstemperatur: -32°C til 60°C 
 

Vekt 
- 104 gram (m/batteri) 
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Deltakere elektronisk sporing av sauer 2019 

Eidsvoll: Stein Bentstuen,  Ole Johan Venger Peder-
sen,  Helge Olaf Aas, Audun Knutsen, Hans Kr. Ør-
bæk, May-Lis Ekstrøm Hoel, Jorunn Karlsen, Mona 
Solberg, Mina og  Anders Klaseie, Wenche Helene 
Lesja, Mina Lisa Schou, Arild Tenold, André Tek-
sum. 
   
Feiring: Even Anders Tosterud, Frank Svendby, 
Gudmund Svendby, Halvor Sjuve, Torkild Wangen, 
Gunnar Sjuve, Jens Ola Lundstad, Geir Ola Disserud, 
Hanne Hilde, Ståle Lie, Wenche Sandviken, Jostein 
Rundhaugen, Vidar Svendby, Trond Syversen 
 
Hurdal: Sam Sjøgren, Ketil Melvold, Toril Lund-
berg, Roar Johansen, Elisabeth Stokkenes, Roger 
Skjølås, Eivind Sibilrud Løvhaug, Atle Solsrud, Kje-
til Fagerlund, Arne Fagerli, Arild Stenbråten, Steffen 
Fagerlund, Paal-Mogens Furuseth. 
 
Nannestad: Arne Ruud/Marianne Aas, Marianne 
Haraldsen, Ola Granaas, David Eik, Bjørn Røtterud, 
Elin Mo Weberg, Kenn Berntsen, Kåre Schei, Trond 
Korvald, Ingrun Nordengen, Lars Brustad, Sven Jo-
han Holter, Magnar Olsen 
 
Asker og Bærum: Johan Persbråten, Knut Ulbråten, 
Tanja  Storløkken, Olaf Bryn Røkholt, Halvard 
Wang,  
 
Gjerdrum: Hans Olav Ask, Georg Molvig, Anders 
Østensen, Eivind Løken, Ragnar Hennum. 
 
Nes: Anne Lise Sandnes 
 

Akershus Sau og Geit:  
Sigrid Elise Skorve Larsen 
leder 
Tlf.930 44 730 
seslarsen@hotmail.com   
 
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  
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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 Nannestad. 
I tillegg ble VHF-sendere og ny type basestas-
joner testet i én besetning i Nannestad. I 2007 
var sendeenhet og batteriboks (6 stk AA batte-
rier) atskilt, noe  som førte til at det var mulig-
heter for vann å trenge inn i batteriboksen. 
   
I 2008 ble en testutgave av UHF benyttet på 
lam. Den viste seg å ha liten rekkevidde. For-
søk på å tette batteriboksen på hovedenhetene 
var ikke vellykket.   
 
I 2009 ble en ny utgave av lammeenhet (UHF) 
prøvd ut, og denne virket bedre. Imidlertid 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 se-
songen bygget om til denne, som også er da-
gens utgave. Noen enheter ble også tatt i bruk 
på storfe. De fleste av de ombygde enhetene 
hadde ikke nyeste software, og lot seg heller 
ikke oppgradere automatisk. De fungerte allike-
vel 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 Akershus, i hovedsak besetninger som 
har hatt rovdyrtap. I alt var det 14 besetninger i 
Akershus som brukte gamle og nye sporingsen-
heter. VHF-varianten ble ikke testet siden de så 
langt fantes kun i den gamle varianten som «tok inn 
vann». Lammeenheter ble ikke testet i Akershus. Akers-
hus Sau og Geit overtok organisering og administrering 
av «radiobjeller» i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo 
og Akershus. Tidligere var også Akershus 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 genera-
sjon UHF-sendere for lam testet gjennom Det nasjonale 
beiteprosjektet. Det var i alt 40 brukere, av disse hadde 4 
besetninger lammenoder. 667 GPRS– terminaler 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 administrator.   

 
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 sesongen 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 Tele-
spor, (inkl. de gamle UHF lammenodene, en-
heter satt i support, mistet, deaktivert og Gjerd-
rum beitelag - storféterminaler som er fra star-

ten på prøveprosjektet). 
Det ble også testet ut ti enheter av typen Find 
My Sheep, som kommuniserer via satellitt, og 
er dermed ikke avhengig av mobildekning. Dis-
se ble testet på østsida av Mjøsa/Vorma i Eids-
voll, der det er varierende mobildekning. Om-
rådet er også utsatt i forhold til rovdyr. Tyng-
den av nye lammenoder ble også brukt i områ-
det øst for Mjøsa/Vorma. 
Totalt 60 sauebesetninger benyttet elektronisk 
sporing i Akershus. 
 
2016: Det ble tilført 200 nye enheter av Radio-
bjella generasjon 3. 65 lammenoder til testing 
(også gen 3) fra 2015 ble byttet inn pga feil i 
programvare og erstattet med nye. Med utrang-
eringer av defekte sendere, sendere satt i status 
support, mistet, deaktivert (i dette antallet lig-

ger det noen «etternølere») var det 1628 en-
heter det ble fakturert egenandeler for gjen-
nom Akershus Sau og Geit. Enkelte har noen 
egne sendere i tillegg. 63 sauebesetninger 
benyttet sporingsenheter i år.  
 
2017: 170 nye Telespor-enheter av genera-
sjon 3 «radiobjelle» ble kjøpt inn og fordelt.  
Det var 1772 enheter 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 ryddet 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 Akers-
hus. Etter utrangeringer/support av en del gamle enheter 
var det registrert 1922 (klar/aktiv/).  
64 brukere hadde elektroniske sporingsenheter i år. Gjerd-
rum beitelag (storfe) er nå ikke lenger tilknyttet Akershus 
Sau og Geit. 
 
2019: 100 nye enheter ble kjøpt inn. Det var 1966 enheter 
i drift (klar/aktiv/etter utrangering av defekte enheter) hos 
64 brukere. 
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Noen sauebønder som ble spurt om å teste ut nes-

te generasjon radiobjelle (LTE) på tampen av 

beitesesongen var positive til det. Flere sauer 

kunne dermed gå med framtidas radiobjeller på 

utmarksbeite en periode. 

Bøndene som testet enheten fikk imidlertid ikke 

mye nytte av dem selv, men ved å ha dyr på beite 

med de nye enhetene ga Telespor nyttig informasjon 

og data. 

Det er veldig positivt at man stiller opp på dette for 

å bidra til videreutvikling av et verktøy som stadig 

flere tar i bruk, og som utvilsomt blir viktig for 

framtidig småfehold. 

Etter sankinga kom det en ny forespørsel fra Telespor om noen hadde mulighet til å sette på neste generasjon radio-

bjelle på noen sauer på hjemmebeite for videre testing. 

Siden dette ble aktuelt like før dyra skulle inn ble det bare én besetning som deltok på dette. På jordene på Søgarn 

Røtterud i Nannestad, hos Marianne Haraldsen og Roger Sollien, ble det satt på 16 sendere  på søyer. Senderne ble 

montert på forskjellige måter, og det ble blant annet brukt klaver med og uten bjeller for å kunne se om senderen ble 

påvirket av bjella. Ifølge Telespor var denne testen nyttig for finjustering av programvare. 

Testet neste generasjon radiobjelle  

Denne gjengen stilte velvillig opp en kveld og sto nærmest i kø for 

å bli med på testing av den nyeste radiobjella. 

Foto: Marianne Haraldsen 


