
 
 
 

 
 
 
 

Beitebruksprosjektet har i 2012 hatt 28 merkeavlesere i drift i Oppland etter følgende fordeling: 
 

Beitelag, kommune Antall 2009 Antall 2010 Antall 2011 Antall 2012 

Fåvang Gjeterlag, Ringebu 3 10 14 14 

Bødal/Olstad Beitelag, Gausdal 3 4 0 0 

Trevatn Beitelag, Søndre Land 0 2 4 4 

Lunner/Jevnaker Beitelag 3 10 6 8 

Ytterroa Beitelag 0 0 2 2 

Totalt antall avlesere i Oppland 9 26 26 28 

 
I de tidligere årene av prosjektperioden har beitelagene levert en skriftlig rapport der erfaringene fra 
dette verktøyet under beitesesongen har vært beskrevet. Den 31 oktober 2012 ble det i stedet avholdt 
et felles møte med prosjektleder og representanter fra hvert av de fire beitelagene med tema 
erfaringsutveksling fra bruken av merkeavlesere. 
 

Sammenfatning av erfaringene fra bruken av merkeavlesere 2012 
 
Beitebruk 
Alle beitelagene har fått et mer effektivt tilsyn med hjelp av merkeavleserne og det er en stor verdi at 
alle dyr, både søyer og lam, kan registreres. Ettersom avlesningen skjer gjennom elektroniske 
øremerker slipper dyrene å ha noe ekstra utstyr, som for eksempel radiobjelle. Det er lettere å 
dokumentere tap av dyr gjennom loggføringen og syke dyr kan finnes fortere dersom man ser at de 
aktuelle dyrene mangler på listen. Verktøyet kan også brukes til å flytte dyr, for eksempel ved 
rovdyrangrep, da grinda til sankefella kan låses automatisk. 
 
Det tekniske utstyret 
Noen beitelag har opplevd trøbbel med batterier denne sesongen og vært usikre på hvordan disse 
skal lades og lagres utenom beitesesongen. Flere etterlyser muligheten til å få på plass en alarm-
funksjon på merkeavleseren, der den enkelte beitebruker eller beitelaget får varsel om at dyr ikke har 
vært innom saltplassen innen visse tider. Dette varselet kunne vært en rød stjerne ved de aktuelle 
identitetsnumrene. Et av beitelagene, Fåvang Gjeterlag, har svært dårlig mobildekning i en del av 
beiteområdet og Biocontrol har utarbeidet en link som kan bedre dette. 
 
Opplæring og support 
Erfaringene fra beitelagene er at utstyret er enkelt å bruke og at det er for få beitebrukere som kan 
dette. Det er to-tre personer i hvert beitelag som har ansvaret for utstyret, noe som gjør driften sårbar. 
Dette kan gjøre at bruken av verktøyet blir mindre effektivt dersom ansvar og tilsyn ikke delegeres 
innad i beitelaget. Det er enighet om at det burde være unødvendig for Biocontrol å ta inn alle 
avleserne for kontroll èn gang i året, dersom beitelagene kunne utføre denne selv. Flere ønsker å 
kunne ha et reservelager med de deler til avleseren som oftest feiler og som er enkle å skifte. Det 
etterlyses også en bedre håndbok, samt en huskeliste over hva som skal gjøres med utstyret før og 
etter beitesesongen. Noen har opplevd å ikke få svar på epost fra supportfunksjonen hos Biocontrol 
og det er et ønske om en nettside med spørsmål og svar om de vanligste feilsituasjonene hos 
merkeavleserne.  
 
Kommunikasjon mellom beitelagene 
For å minske sårbarheten som oppstår med et fåtall medlemmer i beitelaget som har kunnskap om 
bruken av utstyret, bør lagene gjennomføre intern opplæring. Et forslag ble fremmet om at beitelagene 
kan utvikle et dialogforum der de kan lære av hverandres erfaringer, for eksempel ha en felles gruppe 
på Facebook. 

 


