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Invitasjon til møte med tema - etablering av et fylkeslag for alle som bruker 
elektronisk merking av sau på utmarksbeite 

Det er nå mange av dere som har erfaring med å merke sauene på utmarksbeite med e-bjeller fra Find 
my sheep eller radiobjeller fra Telespor. 
Noen av dere har fått tilskudd til å kjøpe «bjellene» og andre har tatt hele utgiften privat. Uansett har 
dere nok erfart at de årlige kostnadene til batterier og vedlikehold fort løper til i betydelige summer. 
Arbeidet med å klargjøre «bjellene» før sesongen kan være krevende når det bare gjøres en gang i 
året. 
For å kunne få til bedre priser ved innkjøp av utstyr, kan det være en fordel å være flere sammen og ha 
større innkjøp.  
Det kan også være en fordel at noen lærer seg arbeidet med klargjøring av bjellene og kan gjøre dette 
for flere enn egen besetning. 
Vi foreslår derfor at det dannes et felles radiobjellelag for hele fylket.  
Ved å etablere en felles base av radiobjeller, sikrer vi oss også at «bjeller» ikke blir liggende ubrukt der 
det ikke lenger er behov for dem. Det gjør det også enklere for FM å gi tilskudd til elektronisk 
overvåkingsutstyr når vi vet at det kan brukes av flere og at det ikke blir liggende ubrukt ved f.eks. 
opphør av drift. 
Hvordan et slikt radiobjellelag skal organiseres vet vi ikke sikkert. Det er slike lag i Nord-Trøndelag og 
Oppland. Jeg skal undersøke hvordan de drives og orientere litt om dette. 
 
Vi ønsker å invitere til et møte på Revsnes 8.oktober kl. 18.00 for å lufte mulighetene for å danne et 
slikt lag. 
 
Påmelding, før 5.oktober til: fmaalsk@fylkesmannen.no  
eller telefon: 37 01 75 98 
 
 
 
Med hilsen 
 
Per Ketil Omholt     Lisbeth Svendsen Kismul 
Miljøvernavdelingen     landbruksavdelingen  

 

  
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 
Saksbehandler: Lisbeth Svendsen Kismul, telefon:37 01 75 98 
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