
Aust Agder Radiobjøllelag

Beitesesongen 2022



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 40 stk Telespor bjeller (grå og orange type) + 21 stk Gen 4  

• Ca.250 FMS med 5stk ladebrett. Kjøpt 30 nye for 2022.

• Smartbjeller 40stk, disse er gått konk, er nok ubrukelige videre. Så antakelig null!

• Og 5stk Nofence bjeller, prøver å bestille 8 nye for 2023, men de gikk tom tidlig i fjor.

• 2stk droner, disse er klare til utleie, med IPAD om ønskelig.

• 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 vinter. 
Noen med lite dekning i beiteområdet?



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 2022.

• Men fikk god hjelp av Trygve Steine ifm
klargjøring av bjeller i år også. 

• 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



Nye findmy modeller



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



Fakturering

• Hvor ble fakturaer av?

• Beklager så meget! Av ulike årsaker er det etterslep for 2020, 
2021, disse kommer snart i ei postkasse nær deg!

• Det jobbes med fakturering av 2022 sesongen fortløpende, men 
noen leverandører sender ut faktura for overforbruk for hver 
måned nå, så kan selvfølgelig være noe som dukker opp 
utover.



Takk for oppmerksomheten!

Og vi håper så mange som mulig søker om bjeller for 2023.

Søknadsfrist 15. mars 2023

Sendes til epost: magnus.torsvik@hotmail.no


