
Usynlig gjerde for beitedyr 



 

Frem til nå 

• Startet utvikling av ideen i 2005 

• Gjennomføring av et forprosjekt i 2009 – 2010 

– Bioforsk Økologisk 

– Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

– Kommunens næringskonsulent 

• Prototyp 1  til testing i 2010 og 2011 

• Stiftet NoFence AS i 2011 

– Private investorer 

– Innovasjon Norge 

• Prototyp 2 klar for testing i 2012 



 

Kort om NoFence AS 

• Eiere 
– NoFence Holding  50% 
– Calidris AS  29% 
– Gildebu AS  18% 
– Arnar Lyche  3% 

• Styre 
– Olbjørn Kvernberg 
– Arnar Lyche 
– Turid Strøm 
– Erik Harstad 

• Daglig leder 
– Oscar Hovde Berntsen 

• Patent 
– Vi har oppnådd patent i Norge samt at vi har søknad inne hos EU 

landene og i USA 



 

Vi vil bidra til: 

• Økt matproduksjon ved å tilby verktøy som 
reduserer beitekostnadene slik at prisforholdet 
mellom importert kraftfôr og beitegras utjevnes. 

• Økt dyrevelferd. 

• Økt beitebruk, med alt det positive det resulterer i. 

• Økt inntjening for bonden. 

• Reduksjon i antall gjerdekonflikter 



 

Funksjoner i vår løsning 

• Gjerdeløsning 

– Stimuli i form av lydsignal og strømstøt som realiserer 
usynlig gjerde 

• Overvåking 

– Logging av dyrenes tidsbruk og posisjon 

– Meldinger ved valgte hendelser 

• Fjerntilgang 

– Registrering av gjerder via PC eller smarttelefon 

– Visualisering av loggedata i kart 



 

Gjerdefunksjon 

 
  



 

Teknisk fremdrift 

• Driftstabilitet 

– Batterilevetid på mellom 3 til 8 mnd 

– Utstyret må testes og fungere over tid 

• Webportal 

– Første versjon ferdigstilles i år, endelig versjon neste år 

• Design og produksjon 

– Produksjonskostnader må bli lavere 

• Salgsapparat 



 

Men, når kan dette tas i bruk? 

Avdekket dyrevelferd 

‐ Bioforsk Økologisk er nøkkelen 

 



 

Forsøk ved Bioforsk Ø. i 2012 

• Kun dyr som hadde bestått innlæring var med 
på forsøkene. 

• Innlæringskriteria: 

– Snu på lyd etter å ha mottatt mindre enn 3 
strømstøt. 

• Video av sau som bestod innlæring 



 

Forsøk ved Bioforsk Ø. i 2012 



 

 

Forsøk ved Bioforsk Ø. i 2012 

• 16 sauer gjennomførte innlæring 

• 9 av disse fikk godkjent innlæring (56%) 

• Disse 9 ble adferdsobservert over 5 dager, med og uten 
Nofenceklaven. 



 

 

Forsøk ved Bioforsk Ø. i 2012 

Zone A Zone B Zone C Exclusion  

Zone 1 

Dag 2 og 3: 

2 timer med fysisk gjerde, 5 meter utenfor Nofence-grensen. 

Dag 4: 

2 timer uten fysisk gjerde 

Dag 5: Grensen flyttes 

Dag 1: Normaladferd 



 

Konklusjoner fra forsøk 

• Fysisk gjerde er nødvendig ved innlæring 

• Store individuelle forskjeller på følsomhet for 
strømstøt 

• Årets kontrollerte forsøk viste ingen tegn til at 
dyrevelferden er truet 

• Indikasjoner på at fysisk hinder kan bli nødvendig når 
dyra introduseres til nye grenser 



 

Vi må vite mer… 

• Hvordan gjøres innlæring på beste måte? 

• Kreves ny innlæring hvert år? 

• Vil mordyr med lam oppleve stress hvis lammet ikke 
bruker Nofence? 

• Hva når dyra flyttes til nye områder? 

• Hva ved lang tids bruk? 



 

Når og til hvilken pris 

Vi håper på nødvendige resultater fra forsking i 2015. 

 Omkring 2000 kroner per klave for småfe. 

 Årlige kostnader til batteri og telekommunikasjon 
kommer i tillegg. 



www.nofence.no 
6631 Batnfjordsøra 

 
Telefon: 48 08 32 35 

Spørsmål ? 

http://www.nofence.no/

