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Prosjekt i Sør-Trøndelag 

2009 

 Møte mellom Fylkesmannen og næringer 

  Forslag om radiobjelleprosjekt 

2010 

 Prosjektbeskrivelse, målsetting 

 Sør-Trøndelag blir med i nasjonalt prosjekt med 
beitelag i 4 kommuner, Agdenes, Holtålen, 
Oppdal og Selbu 

 

 



Prosjekt i Sør-Trøndelag 

 Sør-Trøndelag tildelt tilskudd og radiobjeller i 

nasjonalt prosjekt, FKT-tilskudd og skjønnsmidler 

2011 

 9 kommuner har fått/får skjønnsmidler til 

utprøving av radiobjeller 

2012 

 10 kommuner blir med i utprøving. Fått 

skjønnsmidler i 2009,  

2010 eller 2011 



Deltakere i Sør-Trøndelag 2011 

Kommune Ant. 
beitelag 

Sluppet 
sau 

Sau m/ 
Rad.bj. 

Medlemmer 

I laget M/radiobjeller 

Agdenes 1 922 102 7 4 

Holtålen 2 6727 300 44 20 

Malvik 1 2049 35 15 4 

Oppdal 12 43933 453 130 22 

Roan 1 1328 Ca. 30 7 3 

Røros 2 3120 105 11 10 

Selbu 6 5001 380 30 Ca 15 

Tydal 3 753 150 5 5 

Åfjord 3 3875 100 20 3 

S-Trøndelag 59 115456 1655 269 86 



Opplæring 
Nye brukere fikk opplæring  
av de med erfaring i Oppdal 
og Haltdalen. Leder i 
Haltdalen ga opplæring til 
flere i andre kommuner. 
 
Fosen: Opplæring av Malm 
radiobjellelag. 
 
Alle kontakt Telespor 



Dyrevelferd - forhold oppdaget/tiltak 
gjennomført: 

 

 Syk søye og morløse lam funnet og tatt 
heim i 2010.  

 Sauer som satte seg fast i gjerde ble berget. 
 Lam med alveld funnet p.g.a. moras 

posisjon i 2011. 



 Oppdaget bjørneangrep. Søyer skadd av 
bjørn funnet, behandlet eller avlivet. 
 

 Mer effektivt tilsyn – lettere å finne 
syke/skadde dyr. 

Dyrevelferd 



Planlegging 
Posisjoner til søyer 
brukt ved tilsyn, gir 
mer målrettet tilsyn. 
 
Haltdalen brukte 15 
min. foran PC for å 
følge dyra. Andre 
brukt lenger tid, 30 
min. 

 



Dekningsgrad 
Mobildekning begrenser nytten flere steder. 
Sauer som var innom områder med dekning ga 
grunnlag for mer effektivt tilsyn 
 

Det antas at spælsau trenger færre bjeller enn 
NKS. Med god mobildekning er det tilstrekkelig 
med 30 – 40 % sauer med radiobjeller. 

 

 

 



Konklusjon: 
 

Ordinært tilsyn mer målrettet og effektivt 

Fant kadaver tidligere, bedre dokumentasjon 

Posisjon fra dagen før brukt ved sanking 

Posisjon til søyer brukt ved ettersanking 

Mindre nytte ved svak mobildekning 

Uten mobildekning – ingen nytte 

Ga sjelden opplysninger om lammetap 
 


