
Telespor as 

«Radiobjella» m.m. 



- Telespor  - ansatte og eiere  

 

- ‘Radiobjella’ - varsling,  gjeting og sanking – POI  

 

- ‘Radiobjella’ virkemåte / funksjonsskisse 

 

- ‘Radiobjella’ kartlegging/sporing av beitemønster. 

 

- Vegetasjonskart og sporingsinformasjon fra ‘Radiobjella’ som 

grunnlag for å planlegge beite  

 

- ‘Radiobjella’ i 2013 med mange forbedringer  

 

-     Priser i 2013 
 

Disposisjon 



Telespor - organisasjon   
 

Telespor har i dag 4 ansatte  

 med kontor i Forskningsparken, Tromsø 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gaute Marvik 
Salg, marked og support 

Tron Walseth 
Web og server utvikler 

Amund Kronen Johansen 
CTO  - utviklingsleder 

Egil M. Pettersen 
CEO – daglig leder 

Hovedkontor adresse:  Telespor AS,  Sykehusveien 23,   9294 Tromsø 

Web adresse: http://www.telespor.no 

Telefon: +47 478 489 96 

http://www.telespor.no/


 
Produksjon, lager, server drift og levering skjer i samarbeid med: 

 
 

 Produksjon                            Norge AS – Lillestrøm/ Kjeller 

 

 

 

  Lager og Logistikk                        Asker / Rudsletta 

  

 

Design  (plast detaljer) –       Form-Tech AS og Switchon  AS  

 

 

Drift  web/tjenesteplattform av Telespor selv -  Amazon  (Cloud løsning) 

 

 

Viktig: 

Mange kunder er organisert i beitelag eller større fylkesvise enheter som organiserer 

førstelinjesupport for sluttbrukeren. 

http://www.amazon.com/gp/reader/B007Q4H6KK/ref=sib_dp_kd


Telespor AS 

Telespor eies av ….. 

Håkon Karlsen Jr. 

49 % 49 % 

Telespor AS 
1,5 % egne 0,4 % 



-  verktøy for å forebygge og dokumentere i rovdyrutsatte beiteområder. 

-  verktøy for effektiv gjeting, sanking og tilsyn i utmarksområder 

-  verktøy for effektiv utnytting av beite og kulturlandskap. 

Elektronisk identifikasjon, sporing, varsling og rapporter spesielle steder 
 

Video-rein-telespor.mp4 

Radiobjella – GSM/GPS tracing/alarmering 

‘Lammenode’  

 – UHF tracking/alarmering via  Radiobjella 
POI – trigger Radiobjella til rapportere ved 

spesielle steder. Eksempelvis ved saltstein 

.Til høyre POI montert på en saltsteinsa-

utomat 

POI – alt. 1 

POI – alt. 2 

Moderne teknologi fra Telespor som: 

Video-rein-telespor.mp4
Video-rein-telespor.mp4
Video-rein-telespor.mp4
Video-rein-telespor.mp4
Video-rein-telespor.mp4
Video-rein-telespor.mp4


Telespors løsninger benyttes både på småfe 
(geit og sau) og storfe (kyr, hester, lamaer og rein). 

  Radiobjella på sau og 
   storfe.  
 
‘Lammenode’ på lam 

POI montert på en 
saltsteinsautomat. 

Radiobjella på geit. 



Ca. 2 600 brukere av 35 000 radiobjeller i 2013 ! 
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Litt statistikk 
Radiobjella leverer: 
I gjennomsnitt ca. 600 gyldige posisjoner (rapporter) i beitesesongen 

(Gir brukeren / beitelagt verdifull informasjon og data for studier og planlegging av beite) 
 

 
Brukeraktivitet:  
ca. 5500 pålogginger i døgnet i beitesesongen 
ca. 13 000 kartvisninger i døgnet i topp sesongen. 

vel 2 000 000 kartvisninger i året 
 

 
Akkumulerte data: 
Vi har lagret mer enn 35 Millioner posisjoner som viser husdyrenes plassering og beitemønster i utmarka.  

(Gir brukeren / beitelagt og forskere verdifull informasjon og data for studier og planlegging av beite i Norge) 
 

 
Nedetid driftsserver med kartløsning 
Ingen registrerte driftsstanser 

 

 



Forskning dokumenterer betydelig 

nytteverdi for brukerne av Radiobjella!  

Trøndelag Forskning og utvikling – publikasjoner 2010 og 2011 

 

Radiobjella på Storfe i Alpene – publisert LANDfreund nr. 5 Mai 2012 
 

 

   





Utdrag fra Rapporten fra Trøndelag Forskning og Utvikling 



Telespor i Alpene 

‘hver dag ved leting og hjemhenting’  



‘Radiobjella’ virkemåte/funksjonsskisse 



Telespor oversikt løsningen  

Andre ? 

Cloude – Amazon S3 





‘Radiobjella’ - varsling,  gjeting og sanking – POI  



POI  

Virkemåte. 



Telespor med POI rapportering 

Andre ? 

Cloude – Amazon S3 

På Sætra 

Ved 

saltstein 

Ved gjerdet eller grinda 



Tenkte punkter av interesse (POI) 

På Sætra 

Ved vei 

Bekken  

Farlig fjell 

I innhengninga 

Ved grinda 

Farlig skrent 
Farlig område 

Bu / Hytte Gjerdet 
Ved saltstein 



Tenkte punkter av interesse (POI) plassert strategisk i beiteområdet 



‘Radiobjella’ kartlegging/sporing av 
beitemønster. 



Brukerportal 



Kartlegger hvor dyrene er ……. 



Spore hvor dyrene har vært 

Dyr 1 Dyr 2 

Dyr 3 



Spor av dyrenes bevegelser i beitesesongen eller i bestemte 
tidsintervall 



Vegetasjonskart og 
sporingsinformasjon fra ‘Radiobjella’ 
som grunnlag for å planlegge beite 





‘Radiobjella’ og brukerløsningen 
har mange forbedringer i 2013  



 Varsling når dyrene er på viktige eller farlige plasser ved å ta i bruk POI-
løsningen  Kun kr. 750,- pr POI og årlig ca. kr. 60,- . 

 

 Sikrere oppkobling i mobilnettet med forbedret programkode – Versjon 1067 

 

 Utnytter både Telenor og NetComs mobilnett (ikke gamle enheter) 

 

 Forbedret kartløsning med flere muligheter for zooming og panorering samt 
valgfritt overføring av siste posisjoner til andre kartløsninger (eks. Google 
map/earth) 

 

 Bedre batteriløsning (nytt batteri og nye propper) 

 

 Muligheter for å sammenligne beitespor i samme kartutsnitt for valgfrie dyr og 
tidsperioder. 
 

 

 



fortsetter …….mange forbedringer i 2013 

 

 Bedre varslingsfunksjoner 
 Kombinasjon av ‘ikke bevegelse’ og at dyret rapporterer samme posisjon i de tre 

siste posisjonsrapportene. 

 Fritt valg om varsling skal sendes på e-post eller SMS i tillegg til varslingen i Telespor 
portalen.  (Varsling med SMS er ikke i abonnementet) 

 

 Ny Hjemmeside som også er tilpasset bruk på Nettbrett/Smarttelefoner 

 

 Informasjonsoppdatering både på hjemmeside og i Brukerportalen 

 

 Mange nye funksjoner for enklere drift og vedlikehold av ‘Radiobjella’ 

 

 Oppdatering av programvaren over nett (OTA) 

 

 Forutsigbare driftskostnader uavhengig av antall rapporter (650 pr. år i snitt) 

 

 
 



Test / service-jigg for ’Radiobjeller’ 



Priser og tilgjengelighet i 2013 



Produkt Sau/Simle Storfe/Reinokse 

Ordinær pris  2013 1 640,00 1 940,00 

Tilbud   1 595.00  1 860,00 

POI Kr. 750,00 

PRISER 2013 – HUSDYR PÅ UTMARKSBEITE  
Alle priser er i NOK, per terminal uten halsreim, eks. mva. og frakt 



Leveringsklar 

Uten ‘roaming’ ……….   Kan leveres omgående 

 

Med ‘roaming’  …….....   Leveres fra ca. 1. april 2013 



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

Abonnement for datatrafikk 

5 måneder  (uten ‘roaming’) 120,00 

12 måneder (uten ‘roaming’) 272,00 

Årlig tilgang til brukerportal* 15,00 

Tilbud  (nye terminaler) 
Prisene inkluderer 

‘roaming’ 



? 

Takk for meg. 


