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Vil samfunnet ha det slik?? 
Beitenæringa vil ikkje ha det slik!! 
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Kva er planen for beitesommaren? 
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Radiobjølla 
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Radiobjølla 

• Radiobjølla er under optimale 

    forhold svært nyttig og er eit unikt 

     verktøy for oss beitebrukarane. 

• Men den må virka og fungera da den er kostbar. 
Kostnad: Innkjøp: 1500 kr. 5 år – 300kr/år.  Årlege 
utgifter 200 kr/dyr. DVS. Kr. 500,- pr. år. 

• Div. rusk m/ batterilokk, batteri, software og Telenor 
utskifting og justering av basestasjonar 

• Men det viktigaste er god mobildekning. 
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Oppland 

• Utvikling i Oppland: 

• Fram til 2009: ubetydeleg – nokre få private 

• 2010: 400 

• 2011: 1200 

• 2012: 2000 

• 2013: ? 
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”Opplandsmodellen” 

Fellesskap/Miljø 

Fordeling/Økonomi 

Samarbeid/Sau og Geit/Raser/Elektronisk overvåking 

Ring/Avdelingar/Verhaldslag/Enkeltprodusentar 
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Oppland Radiobjøllelag 

• Stifta på årsmøtet i OSG 19/2 - 2012 
• Skal drifta vidare utstyr kjøpt gjennom 

”Radiobjølleprosjektet” og ”Beitebruksprosjektet” 
frå og med 1/1 2013. 

• 2000 radiobjøller og 28 (-1) saltsteinsavlesere 
• Dagens leietakere kan halda fram, men nye står på 

venteliste, mange nye søknader. 
• Nye innkjøp er planlagt mht økonomi og 

produktutvikling 
• Søknader hovudsakleg via FKT og OBB 
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VEDTEKTER 
 for 

 OPPLAND RADIOBJØLLELAG 
 Oppretta 19.02.2012 

  

§ 4 Medlemmar 

 Alle medlemmane i eit lokallag av OSG er automatisk medlem i laget.  

§ 5 Styret  

 Laget skal leiast av styret i OSG. Driftsleiar i laget vert utnemnt av styret og er 
underlagt styret. Pliktane og rettane til driftsleiaren vert regulert gjennom eige 

instruks.  

§ 6 Årsmøte 

 Årsmøte i laget skal haldast som eige sak under årsmøte i OSG. Årsmeldinga til 
OSG skal innehalda eige årsmelding og avdelingsrekneskap for laget. Årsmøte 

skal vedta retningsliner for: a) Tildeling av utstyr, b) Utleige av utstyr, c) Bruk av 
utstyr, d) Rapportering og e) Fastsetja diverse brukaravgifter for komande år. 
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VEDTEKTER 
 for 

 OPPLAND RADIOBJØLLELAG 
 Oppretta 19.02.2012  

 
 § 1 Namn og registrering 

 Laget sitt namn er Oppland Radiobjøllelag og vert seinare i desse 
vedtektene kalla for laget. Laget er underlagt Oppland Sau og Geit (OSG) 

både drifts- og rekneskapsmessig.   

 § 2 Ansvarsområde og adresse 

 Styret i OSG er ansvarleg for laget og eigedelane til laget. 
Forretningsadressa til laget følgjer forretningsadressa til OSG.  

§ 3 Formål 

 Laget sitt formål er å opplysa småfehaldarar i Oppland om aktuelt 
elektronisk overvakingsutstyr for beitedyr. Laget skal arbeida med å få 
inn midlar til kjøp av utstyr, sørgje for å kjøpa inn utstyr og leiga det ut 

til medlemmane. 
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VEDTEKTER 
 for 

 OPPLAND RADIOBJØLLELAG 
 Oppretta 19.02.2012 

 
§ 7 Økonomi og Rekneskap 

 Styret i OSG er ansvarleg for økonomien og rekneskapen i laget. Laget skal 
drifta seg sjølv med eigne midlar og skal ikkje ta opp lån som forpliktar OSG. I 

rekneskapet til OSG skal laget ha eige avdelingsrekneskap. 
  

§ 8 Vedtektsendring 
 Vedtak om endring skal gjerast på årsmøte etter at styret har sendt ut 

forslaget sitt til endring saman med innkallinga. Vedtak om endring skal 
gjerast med minst 2/3 fleirtal av dei frammøtte. 

  
§ 9 Utmelding av laget 

 Dersom ein medlem meldar seg ut av OSG, eller ikkje betalar fastsette 
brukaravgifter for leigd utstyr, skal han straks levera lånt utstyr tilbake til 

laget. 
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VEDTEKTER 
 for 

 OPPLAND RADIOBJØLLELAG 
 Oppretta 19.02.2012 

  

§ 10 Sanksjonar 

 Eit medlem som ikkje rettar seg etter dei til kvar tid gjeldane reglar 
og retningsliner skal erstatta tapt utstyr og/eller utgifter til 

reparasjon, og kan ved gjenteke misleghald verta frådømt retten til 
å leiga utstyr frå laget. 

  

§ 11 Oppløysing av laget 

 Oppløysing av laget kan gjerast på årsmøtet som under §8. 
Oppsparte midlar i laget skal overførast til OSG og øyremerkas til 

gode tiltak for småfe på utmarksbeite.   
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Oppland Radiobjøllelag 

 

• Tilskot henta inn i  

radiobjølleprosjektet: 

                                 2009:     200.000 kr 

                                 2010:  1.823.000 kr 

                                 2011:  1.206.500 kr 

                                 2012:  1.137.500 kr 

Leiekostnader   2010:           108.000 kr 

     Sum tilskot:                   4.475.000 kr 

 

       Tilskot 2013: ? (0 kr - 550.000 kr) 
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FKT (Forebyggande og 
konfliktdempande tiltaksmidlar) 

§ 1.Formål 
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Høring kring FKT-midler, vedrørande 
elektronisk overvaking 
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§ 5 Tiltak med direkte 
tapsreduserende effekt. 

(Ikkje lett i eit utmarksbeitefylke som Oppland 
m/soner for ditt og datt alle stader) 
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§ 6 Tiltak for å øke 
kunnskapsgrunnlaget 
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§ 7 Konfliktdempende tiltak 
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Investeringsstøtte til organisert 
beitebruk 

§ 7. Tilskudd til organisert beitebruk 

Tilskudd gis til sankelag/beitelag som har sau, geit eller storfe på beite i 

utmark i minst 8 uker i året. Tilskuddet skal benyttes til fellestiltak for å 

fremme beitebruken og redusere tap av dyr på beite. 
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Opplands ramme for investeringsstøtte er kr.1 650 000 for 2013 og var kr. 1 450 000 i fjor. 



Ny forskrift er til sluttbehandling i LMD. Et flertall av fylkesmennene 
avga høringsuttalelse Og innspillene har gitt grunnlag for justeringer 

på flere punkter. Ny forskrift forventes å tre i kraft tidlig i 2013. 
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Det nasjonale beiteprosjektet avsluttes formelt ved årsskiftet. Utprøving av 

elektronisk overvåkingsutstyr for beitedyr har vært et hovedtema i prosjektet. I 

tillegg til investeringsstøtte til tradisjonelle fellestiltak, kan det innenfor 

ordningen brukes midler til innkjøp av elektronisk overvåkingsutstyr. I 

rovdyrutsatte områder ses dette i sammenheng med bruk av tilskuddsmidler til 

forebyggende tiltak over Miljøverndepartementets budsjett. Innenfor nasjonalt 

beiteprosjekt er det også gjort verdifulle erfaringer med tiltak knyttet til 

organisering og konfliktløsning på beite. Foruten faste installasjoner på beite 

som kan være nødvendige i slike sammenhenger kan fylkesmannen også 

prioritere investeringsmidler til planleggings- og tilretteleggings prosjekter for 

mest mulig effektiv og konfliktfri bruk av beiteområdene Det vil bli avholdt en 

sluttkonferanse for det nasjonale beiteprosjektet til våren 2013. 



FKT-tiltak i beiteområder 
Farer  

Drømmer 
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Flytte sau 

Vokterhund 

Sein slepping 

Tidleg sanking 

Gjerding 

Tilsyn/gjeting 

Kadaverhund SMS-varsling 

Elektronisk overvåking 

Skadefelling og  
lisensfelling 

Bestandsregistrering 

Ingen 
slepping 

Meire 
rovvilt 

Rovviltf
ritt 

Kunnskap 



GPRS-Terminalen ”Radiobjella” 
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Ytre mål: 
Bredde: 10,5 cm 
Dybde:        7,9 cm 
Høyde:     2,9 cm (2,2 cm på midten) 
Vekt:  220 g. inkludert batteri 
 
Alarmfunksjon 
GPRS Terminalen er utstyrt med 3 alarmfunksjoner: 
- Om et individ ikke har beveget seg de siste 3 timene. 
- Om individet ikke har beveget seg mer enn 10 meter fra forrige rapportering. 
- Om serveren ikke har mottatt data fra terminalen de siste 48 timene. 
 
Batterilevetid 
Det benyttes 2 stk litiums 3.6V AA batterier som har en forventet levetid ved 
normal bruk på 5 måneder. Normalbruk vil si 1 til 4 rapporteringer i døgnet. 
De fleste kundene våre har rapporteringsintervall på 1 til 2 ganger i døgnet for 
så å øke intervallet ved sanking. Alarmfunksjonen fungerer uavhengig av 
rapporteringsintervallet. 
 
Rapporteringsintervall 
Fra hvert 5. døgn til hvert 5. minutt. 



På fint: GPRS/GSM–Terminalen 

• GSM: Globalt system for mobilkommunikasjon, som sender 
radiosignaler i UHF-bandet.(82-85% av mobiltrafikk) 

• GPRS: General Packet Radio Service – mobilsystem lansert i 
Norge i 2001. Standard for trådløs dataoverføring med 
mobilkommunikasjon over GSM mobiltelefonnettet 

• Telespor OVIS GSM sporingsenhet- småfe - 2012 modell 
• GSM terminal “Radiobjella” 

“Radiobjella” mottar GPS posisjon fra satellitter og sender 
den inn via mobilnettet (GSM/GPRS) til serveren vår. 
Serveren sender informasjonen videre til kundens 
brukerportal. Om det oppstår en unormal situasjon sendes 
en alarmmelding til serveren. 
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Skjematisk oversikt 
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Telespor A/S 

• Stifta 2004, eigarar Telenor og Nortura m/49 % 
kvar.  
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Satsing og fokus 

     Sau Norge 

Storfe/rein Norge  

Rein Nordkalotten 

2010 2011 2012 2013          2014 

Volum 2014  

(% av potensiale) 

200.000 (20%) 

  20.000 (4%) 

  25.000  

Etablering i 1-2 land til 

-Tyskland/Sveits/Østr. 

-Frankrike 

-Irland/Storbritt 

 

Sau og eller   
storfe utenfor  
Norden 

Geofencing, analyse m.m. 

SMS-alarm 

Puls-/temperaturmåler 

UHF-enhet for lam 
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På innmarksbeite 
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På utmarksbeite i skog og fjell 
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Men med radiobjølla…  
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Posisjon 6811487-537100 – der!! 
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Dekningskart 
Vestkjølen Sør-Fron / Ramshytta Ringebu 
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Mobildekning 
24.07.11 00:51   Ingen kontakt siste 1 dag 12 timer (3 rapporteringsperioder).  10-0080 Vis i kart 

• Svært avhengig eller heilt 
avhengig av mobildekning. 

• Fåe/ingen sendinger. Ved 
sjukdom/ulykke/død: Tap 
av både sau og radiobjølle. 

• Kostbart og irriterande. 
Enkelte sluttar. 

• Kva kan vi gjera for at vi 
likevel kan nytta utstyret? 

• Påvirka at Telenor bygger ut 
nettverket vi treng. 

• Beiteområdet har ofte 
områder med dekning. 

• Plassera saltingsplassar i 
slike områder. 

• Hyppigare 
sendingsintervall. 3-4 pr. 
døgn for aktuelle søyer i 
perioder. 

• Test eige beiteområde med 
eigen mobil. 

Oppland Sau og Geit 

http://www.telespor.org/main?20-1.ILinkListener-alarm-form-alarms-table-body-rows-27-cells-4-cell-link
http://www.telespor.org/main?20-1.ILinkListener-alarm-form-alarms-table-body-rows-27-cells-4-cell-link
http://www.telespor.org/main?20-1.ILinkListener-alarm-form-alarms-table-body-rows-27-cells-4-cell-link
http://www.telespor.org/main?20-1.ILinkListener-alarm-form-alarms-table-body-rows-27-cells-5-cell-link


Kartutsnitt 

• Buskapsutsnitt, siste posisjonar 

• Fast bakgrunnskart – andre: via Led-Sau 

• Enkeltdyr, alle posisjonar lagra, kart over 
sesongen – ev. kva tidsintervall som er ønska 

• Gul farge - Ok, raud farge – div. alarmer 

• Kva har vi lært av å følgja dyra våre? 
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Buskapsoversikt  
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Saltstein 
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Jerveangrep 
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Søye teke av bjørn 

Slepping - drept Detaljer – GPS/Kadaverflytting 
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1073-sesong 2011 - stedegen 
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10-0132 sesong 2011 - vidløftaug 
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Auglestad mor 7671- dotter 80181 
sesong 2011 
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Alarmer – erfaringer-handling 

• Bevegelsealarmer: 
• Ingen kontakt siste 3 

rapporteringsperioder, 
mobildekking (når ny rapport 
kjem er loggen inkludert) 

• Flytta seg mindre enn 25m 
sidan førre rapportering. 
Sjekke data – 
sporingslogg/stad. 

• Ingen bevegelse siste 3 timer. 
Sjekke terreng, ope for 
årstid/døgntidsrom. 
Bjørnefrykt ut – vente 3 t. 
 

• Andre: 
• Låg batterispenning, feil eller 

mange oppdateringer 
• Div. knytta til lammenoder 
• Generellt: 
• Alarmer på fyrste sida på 

Telespor. Eventuelt på SMS. 
• Oppdateringstidspunkt: 

synkronisert i utgangspunktet, 
kapasitet  på server i 
enkeltperioder på døgnet 
gjorde at sendetidspunkta 
vart flytta. 
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Erfaringar 

• Tilsyn, kombinert 
m/vanleg tilsyn 

• Sanking.ekstraordinært 
eller vanleg 

• Dokumentasjon – 
beitested - tid, tap - 
sjukdom - rovvilt, rovvilt 
– søknad – felling, 
dokumentasjon – 
rovvilterstatning. 

 

• Mykje større kvalitet på 
tilsynet – meire tid – 
oppdagar meire – meire 
stress. 

• Helsedokumentasjon 

• Rovviltforvaltning 

• Større sjanse for tilskot 
v/organiserte tiltak 

• Positivitet i næringa 
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”Positive” hendingar der radiobjølla 
gjorde utslaget. 

• Søye m/mastitt oppdaga, heim til behandling 

• Søye funne død, lamma teke heim 

• Søye funne stole… 

• 2 lam borte, funne med sporloggen til mora 

• Søye (r) på viåtta, teke heim… 

• Søye (r) funne drept av bjørn – løyve – felling 

• Tilsyn og sanking kunne styres meire målretta 

• ”Dersom vi hadde hatt god mobildekning og 
radiobjøller på alle, så………..” 
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TELESPOR AS 

 
Presentasjon av nyheter 

Generell 2013 

 

Versjon 1.2013 
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Forbedringer og nyheter til 2013  

 

 – SMS 

–Roaming mot Telenor og NetCom 

–Web løsningen / tjenester 

–Programvare på enhet 

–UHF – ’saltsteinsløsning’ 

–UHF – lammenode – 2013 

–Ny hjemmeside 
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Produktliste 2013 

• Radiobjelle 

– Småfe 

– Storfe 

• Lammenode 

• Poi/Saltsteinsløsning 

• Testjigg 

• Abonnement 
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GSM/GPRS "Radiobjella" 

Endringer på enhet 
• 2013 modell vil roame opp mot 

både Telenor og Net-Com 

• Nye justeringer på årets batterilokk 

• Ellers minimale tekniske endringer 

 

 

Programvare 1066/1067 
• Enhetene kan selv laste inn ny 

identitet. 

• Rapporter slettes ikke i minnet ved 
resetting slik som på 1062/1064 

• Bedre resultater på test i forhold til 
oppkobling mot basestasjoner og 
færre feilmeldinger på datalogg. 

• Lavere strømtrekk 

• Bedre på roaming opp i mot flere 
nett/nettleverandører både i Norge 
og utland.  
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GSM/GPRS "Radiobjella"  

Fordeler med endringene i 2013 

• Vi har på nye enheter produsert i 2013 mulighet for 
roaming mot flere nettleverandører. 

• Vi øker stabilitet, rapporteringskvalitet og minsker 
feilprosent på både nye og de fleste eldre enheter. De 
kan nå gjøre selvfix ved driftsstopp på grunn av id 
problemer. Dette avhenger av at enheten oppgraderes til 
1066/1067 eller nyere programvare. 
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UHF – LAMMENODE 

• Ny type testet i 2012 

• Holdbarhet og rekkevidde forbedret fra tidligere 
testede produksjoner. 

– Antenne blir i tillegg forsterket etter 2012 test. 

• Varsler om Node er nær Radiobjella eller ikke ved 
rapportering 

• Bevegelsesalarm 

• Begrenset antall blir produsert i 2013 for salg 
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POI/Saltsteinsløsning 

Som et tiltak for å forbedre enhetenes virkning i 
områder med sporadisk dekning, har vi nå funnet 
en måte å få Radiobjella til å rapportere på faste 
steder i tillegg til varsling ved normal sendetid.   

 

Poi sender ut UHF signal som trigger Radiobjella til 
å sende rapport når de kommer innenfor radius av 
POI 
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Poi/Saltsteinsløsning 
Virkemåte. 

• Poi sender UHF signal som trigger radiobjellene til å 
sende rapport eller logge posisjon, utenom normal 
sendetid. 

• Varsling når enhet nærmer seg et spesifikt sted.(hvor de 
skal eller ikke skal være)  

• Øker mulighet for rapportering fra dyr som normalt går i 
dårlig dekningsområde.  

• Radiobjella vil også sende rapport hvis de er innom 
andre sine poier. Ikke nødvendig at man eier den selv. 
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Poi/Saltsteinsløsning 
Virkemåte. 
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Poi/Saltsteinsløsning 
Begrensninger 

• Poi sender ikke egne rapporter, men trigger alle 
radiobjellene som går forbi eller oppholder seg i 
nærheten. 

• Kun rapportering 1 gang hver 6. time(trigget av 
poi) hvis den oppholder seg i nærheten over 
lengre tid. 

• Forbedrer ikke dekning men forteller radiobjella 
at her kan det være dekning. 
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Dekning 

• Vi forventer større stabilitet i forhold til Telenors 
basestasjoner etter et par år med utskiftninger og 
justeringer. 

• Vi kan tilby nye enheter med roaming opp mot 
både Telenor og NetCom 

• Vi har tilpasset og forbedret programvare for 
bedre utnyttelse av eksisterende dekning. 
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Brukerportal 

• Vi gjør viktige endringer på funksjonalitet i kart. 

• Vi har flyttet kartserver 

• Nye beitelagsfunksjoner som forbedrer oversikt 
og kontroll over beitelagets enheter.  

• Vi forbedrer brukervennlighet i forhold til 
tidligere. 
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Hjemmeside 

• Ny og forbedret hjemmeside lanseres før 15. 
Januar 

• Bedre brukeropplevelse på nettbrett/mobil 

• Hyppigere oppdateringer på vår nye hjemmeside. 

 

www.telespor.no 
( For forhåndstitt:  www.ny.telespor.no  ) 
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Priser for bestilling 2013 
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Produkt Sau/Simle Storfe/Reinokse 

Bestilling før 15. desember 2012 1 520,00 

Bestilling før 31. Januar 2013 1540.00 1809,00 

Bestilling etter 31. Januar 2012 1570.00 1859,00 

PRISER 2012 – HUSDYR PÅ UTMARKSBEITE  
Basispris har gått ned fra 1690,- til 1570,- pr. enhet. 

Alle priser er i NOK, per terminal, eks. mva. og frakt 
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PRISER 2013 – HUSDYR PÅ UTMARKSBEITE 
Uendret i forhold til 2012  

Alle priser er i NOK, per terminal, eks. mva 

Abonnement for datatrafikk 

5 måneder  120,00 

12 måneder  272,00 

Årlig tilgang til brukerportal* 15,00 
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Søkealternativer på nettsida 
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Vis alle avlesninger fra alle avlesere også 

uregistrerte dyr. 

 

Vis bare de som er avlest 

 

Vis bare de som ikke er avlest 

 

Vis mor-lam 

 

Vis alle 

 

Søk etter avlesning av et dyr på alle 

avlesere 

 

Søk etter alle avlesninger på en leser 

(f.eks SS001): 

 

Søk etter avlesninger på en gruppe 

lesere (f.eks 1): 

 


