
Aust Agder Radiobjøllelag

Beitesesongen 2021



Beholdning/innkjøp

• Brukere: 42 brukere leide lagets bjeller. Fra Valle til kysten, Gjerstad i øst, Lillesand i vest. 
Fordelt på 23 beite og sankelag. Brukere med beiter i rovdyrutsatte områder er gitt noe 
vekting i tildeling. 

• Telespor: ca 50 stk Telespor bjeller (grå og orange type) + 21 stk LTE (ny type) 

• Ca.200 FMS med 5stk ladebrett. Kjøpt 40 nye for 2021.

• Smartbjeller 20stk, Vi har for 2021 sesongen investert i 30stk Smartbjella

• Og 5stk Nofence bjeller, bestilt 8 nye for 2021, alle utenom 1 bestilt utleid.

• 2stk droner, en av disse utleid noe i 2020. Håper på mer i 2021.

• LoRa – Gjetargut, vi har hatt møter og fått innføring virkemåten. Om noen i fylket har beiteområder 
som er «helt dødt» eller grenser til andre lag som har LoRa kan det bli aktuelt med innkjøp i 
fremtiden.



Bjelletyper



Nyheter

• Per i dag har bjellelaget noe begrenset 
kapasitet til arbeidsmengde i en stressende 
våronn. Det er nå tatt inn en person ekstra til 
«skjøtting» og klargjøring av bjeller før 
beiteslipp 2021.

• Vi har foretatt en del innkjøp av bjeller til 
kommende beitesesong. 

• Lokalkontaktene har fått ladebrett, de ble 
fordelt i Valle, Bygland og Evje, dette fungerte 
flott. (Men ønsker noe mer bjeller ble 
avskrudd)



Nyheter

• Har per 25 mars mottatt mye søknader via lokal kontakter, det 
er lovende!

• Aust Agder Radiobjellelag finnes på Facebook, legger ut litt 
smått av nyheter etc. og bilder



Skru av Bjeller – Spesielt den nye FMS



Skru av gamle bjeller av findmy



Eksempel på 
kart og 
beitemønster



Lammetaps kart i Findmy



Tilvekst kart Findmy



Urokart i findmy



Lag avgrensing av beiteområdet



Innkjøpt drone i 2019!



Drone

• 2 stk droner, en med Varmesøkende kamera, ekstra batterier, 
12 v lader, ipad.

Bruksområder: 

• Leiting skadde dyr etter rovdyr angrep

• Behjelpelig med bistand til ettersank i vanskelige områder

• Sent i sesongen kan et varmesøkende kamera gjøre leting 
lettere

• https://www.youtube.com/watch?v=QXzWhLyoHCs

https://www.youtube.com/watch?v=QXzWhLyoHCs


Drone med IR Visning Drone uten IR Visning



Takk for oppmerksomheten!

Og vi håper så mange som mulig søker om bjeller for 2021.

Sendes til epost: magnus.torsvik@hotmail.no



Ledersamling Aust Agder 

sau & geit
Sven Reiersen

Styremedlem AAS&G

Leder av avlsrådet i NSG



Gentesting 2021
Gentesting av NKS, spæl, sjeviot og pelssau.

Genomisk seleksjon (GS) av NKS.

Gentester for mutasjoner og farskap på NKS, 
spæl, sjeviot og pelssau.

Genprøver av 3000 NKS-værlam før fjellsending.

Også aktuelt på dei andre rasane.



Aust Agder værering, 

avdeling NKS 
Ta genprøver av 15 værlam før fjellsending.

Ytterlige 10 etter sanking.

Rangert etter O-indeks

Viktig med hyppig innrapportering av 
lammingsopplysninger og vårveging.



Indekskjøringer 2021
Første indekskjøring vår, 12. april

Så kvar veke til 28. juni

Første indekskjøring sommer 21. juli

Denne er avgjerande for seminuttak.

Vidare indekskjøring kvar veke til slutten av 
november.



Spenestørrelse i O-

indeksen
Spenestørrelse inn som ny egenskap i O-indeksen

Ingen vektlegging i 2021.

Obligatorisk registrering i væreringbesetninger.

4-delt skala ved lamming.



Voksenvekt
Ønskelig å få registreringer i jan/feb.

Viktig å overvåke utviklinga.

Skal utrede utvikling og muligheter i avlen til 
avlsrådsmøte i juni 2021.

Mulig å måle avdrått i forhold til voksenvekt.



Metanmåleren
Viktig tiltak for å få kunnskap om 
metanproduksjon og utslepp frå sau.

Mulig genetisk variasjon av metanprodukjon
mellom individ. Framtidig avlstiltak?

Skal måle minst 2000 individ årlig i tre år.

Hovedsaklig NKS i værering.

Tar også voksenvekt og genprøver samtidig

Også forsøk mellom NKS og GNS på NMBU.






