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Historikk
Radiobjelleprosjektet for Akershus startet i Vestmarka, Asker
og Bærum, i 2003. Da var det bare VHF-sendere med basestasjoner som ble testet med «variert hell».

VHF-terminal anno 2007

I 2007 ble prosjektet utvidet i Akershus, og det ble prøvd ut
både UHF- og GPRS-sendere på søyer i Feiring, Hurdal,
Eidsvoll og Nannestad. I tillegg ble VHF-sendere og ny type basestasjoner testet i én besetning i Nannestad. I 2007 var
sendeenhet og batteriboks (6 stk AA batterier) atskilt, noe
som førte til at det var muligheter for vann å trenge inn i batteriboksen.

I 2008 ble en testutgave av UHF benyttet på lam. Den viste seg å ha liten rekkevidde. Forsøk på å tette batteriboksen på hovedenhetene var ikke vellykket.
I 2009 ble en ny utgave av lammeenhet (UHF) prøvd ut, og denne virket bedre. Imidlertid
var klavebåndet av så dårlig kvalitet at de aller fleste ble mistet. Samme år ble også en ny
«innpakning» av GPRS-terminalen laget, og de aller fleste av de gamle enhetene ble før
sesongen bygget om til denne, som også er dagens utgave. Noen enheter ble også tatt i
bruk på storfe. De fleste av de ombygde enhetene har ikke nyeste software, og lar seg heller ikke oppgradere automatisk. De fungerer allikevel bra og er til stor nytte, selv om ikke
alle funksjoner er like stabile. Det benyttes nå to 3,6V litiumbatterier.
I 2010 ble åtte nye sauebesetninger med i Det nasjonale beiteprosjektet som ble utvidet til
også å omfatte Akershus, i hovedsak besetninger som har hatt rovdyrtap. I alt var det 14
besetninger i Akershus som brukte gamle og nye sporingsenheter. VHF-varianten ble ikke
testet siden de så langt fantes kun i den gamle varianten som «tok inn vann». Lammeenheter ble ikke testet i Akershus.
Akershus Sau og Geit overtok organisering og administrering av «radiobjeller» i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tidligere var også Akershus Bondelag og
Akershus bonde– og småbrukarlag med i samarbeidet.
2011 ble et år med svært mange deltakere. 285 nye GPRS-enheter ble tilført. I tillegg ble 50
stk av nyeste generasjon UHF-sendere for lam testet gjennom Det nasjonale beiteprosjektet.
Det var i alt 40 brukere, av disse hadde 4 besetninger lammenoder.
667 GPRS– terminaler var i drift - 633 på søyer, 34 på storfe, og 50 lammenoder.
2012: 877 GPRS-terminaler var registrert - 843 på søyer i 46 besetninger og 34 på storfe i
to beitelag. Det er ikke benyttet lammenoder.
2013: 1149 GPRS-terminaler var registrert - 1115 på søyer i 49 besetninger og 34 på storfe
i to beitelag. Ingen lammenoder. Det ble fra Telespors side gjort store forbedringer for bl.a.
kartløsninger og for administrator.
2014: 1318 GPRS-terminaler var registrert hos ASG. 53 sauebesetninger deltok. Det er
også testet 20 lammenoder i to besetninger. Det var 18 enheter på storfe gjennom ASG
(Gjerdrum). Nannestad beitelag ble før sesongen skilt ut som egen driftsenhet.
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Kommunikasjon
E-post og SMS er som tidligere benyttet til
å holde kontakten med brukerne. Dette
fungerer greit. Også Telespor har løpende
lagt ut informasjon på sine nettsider.

Opplæring - kompetanse
Et hefte med enkle oppstarttips fulgte med
da terminaler, batterier og tilbehør ble utlevert for unngå feil bruk ved slipp. Fullstendige brukerveiledninger ligger på respektive leverandørers nettsider (Telespor/OsId/
Moen bjøllefabrikk), og synes å være god
nok veiledning for de fleste.
Det har også i år vært noen henvendelser til
koordinator og direkte til Telespor, men
merkbart færre enn tidligere. Stadig flere
lærer seg å bruke systemet.
Telespor vil før neste sesong utarbeide en
«Getting started» brukerveiledning.

Feil – service
Som tidligere år har det vært noen sendere
med feil. Det er selvsagt ikke til å unngå.
Antall gyldige posisjoner er imidlertid
økende. (Se oversikt side 10)

Det er fortsatt en del såkalte
«dødsvarslinger» - det vil si bevegelsessensoren.
Dette skyldes nok fortsatt «treg sensor» på
noen enheter, men også at dyra faktisk kan
ligge så rolig i tre timer at sensoren ikke
registrerer bevegelse.
Bevegelssensoren i de nyere terminalene
ser ut til å være mer stabil.
Det er registrert at noen av de nyeste enhetene har stoppet. Dette er tatt opp med Telespor. Enhetene er/vil bli sendt inn.
Det er også funnet enkelte batterier som har
vist seg å være tomt tidlig i sesongen.
Imidlertid opplyser Telespor at mange av
de meldte feilene til dem viste seg å være
brukerfeil.
Mange glemte å stille om sendeintervallene
fra f.eks. 5 min.
Hver enkelt bruker i Akershus er bedt om å
sende inn enheter som har stoppet i løpet av
sesongen til Gylling.
De eldste enhetene, er gradvis utrangert, og
vil ikke bli tatt i bruk neste sesong.
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Det ble i år også testet 20 lammenoder
(UHF). Dette fungerte til en viss grad, men
det er for mange «operasjoner» for brukeren dersom man skal ha oversikten, spesielt
når lammet kommer bort fra mora.
De utstikkende antennene inviterer også til
å bli tygget på av andre lam, noe det er flere tilfeller av.
Telespor er godt i gang med et bedre system.

Bruk og nytte

Lam med UHF-enhet.

Det store flertall av brukerne opplyser at de Telespor jobber med ytterligere forbedringhar stor nytte av å bruke elektroniske spo- er som vil gjøre nettsiden enda mer brukerringsenheter og at funksjonaliteten har vært vennlig.
god. Som tidligere er det en del variasjoner
Økonomi
på mobildekningen.
Egenandelen per terminal var også denne
sesongen 200 kroner (+ mva), som tilsvarer
Nettsider
Telespors nettside har fungert bra. Det har om lag årlig driftskostnad (brukerportal,
abonnement og batterier). Tilbakemelsjelden vært feil, og lite nedetid.
dinger fra brukerne tyder på at egenandelen
ikke kan bli høyere.

Elektronisk sporing beitedyr Akershus 2014

Mobildekning

Utrangering

Det er fortsatt varierende dekningsforhold
for mobiltelefon i fylket, noe som gjør at
enhetene har mindre nytte for noen enn for
andre. Østsida i Eidsvoll er ett av områdene
hvor mobildekningen er dårlig. I disse områdene var det omfattende tap til ulv i løpet
av sommeren.
De nyeste enhetene er satt opp med raoming - det vil si at enheten finner beste signal (Telenor/NetCom). Dette har nok bidratt til bedre dekning enkelte steder.

De eldste enhetene er i løpet av sesongen
utrangert og vil bli tatt helt ut av systemet.

Satellittbasert
Find My Sheep, sporingsenheter som kommuniserer via satellitt, og dermed ikke er
avhengig av mobildekning, var denne sesongen ment å prøves ut i de områdene med
dårligst mobildekning. Imidlertid var det
ikke terminaler på lager da ASG kunne bestille. Dette er noe som vil bli forsøkt gjennomført neste sesong.

Bestilling
Tidspunkt for bestilling av enheter hos Telespor og behandling av søknad om midler
hos Fylkesmannen er fortsatt ikke synkronisert. Det fører til at det er vanskelig å bestille eller signalisere et antall til Telespor innenfor fristen de setter. For Akershus Sau
og Geit er det derfor nødvendig at det er
enheter på lager utover senvinteren.

Oppsummering og statistikker
Hver bruker fikk også i år tilsendt et enkelt
spørreskjema for bruk til rapportering. Bare
20 av 53 brukere har imidlertid svart.

Oppgradering
Det ble ikke foretatt noen oppgradering av
enhetene i år siden tilnærmet alle har nyeste
firmware etter oppgradering i fjor.
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Eksempel på oversikt over en
besetning

Eksempler på spor for søyer
gjennom beitesesongen
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Tilbakemelding fra brukerne (bare 20 av 53 besetninger har svart)
12
Sporingsenheter var til stor hjelp
ved tilsyn

11
10
9

Sporingsenheter var til stor hjelp
ved sanking

8
7

Jeg hadde god kontroll over
flokken

6
5

Mobildekning i ditt beiteområde:
4
3
Hvor stor nytte har du samlet
sett hatt av sporingssystemet?

Ant. svar

2
1
0
1

2

3

4

5

1 = dårlig 5 = best

Av antall søyer i besetningene som har gitt tilbakemelding hadde 47 prosent «radiobjeller»

Dekningskart Telenor (2G)
FEIRING

HURDAL
EIDSVOLL,
ØSTSIDA

(22 %)
NANNESTAD

Områder med dårlig mobildekning som i 2014 hadde
dokumenterte tap til ulv.
HOLTER
GJERDRUM
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Statistikk funksjonalitet, Akershus 2012-2014
Akershus organisert under Beitelaget NSG

2012-2013
2012

2013

Endring

2013-2014
2014

Endring

Antall meldinger

162064 178815

10,34 %

277 133

54,98 %

Antall gyldige posisjoner

121882 137879

13,12 %

230 590

67,24 %

Andel gyldige posisjoner

75,21 % 77,11 %

2,53 %

83,21 %

7,91 %

Antall enheter i utvalg

736

982

33,42 %

1 318

34,22 %

Sni rapporter per enhet

220

182

-17,30 %

210,27

15,47 %

Sni gyldige posisjoner per enhet

166

140

-15,21 %

174,95

24,61 %

Sni antall meldinger per dag per enhet

3,55

2,94

-17,30 %

3,39

15,47 %

Sni antall gyldige posisjoner per dag per enhet

2,67

2,26

-15,21 %

2,82

24,61 %

Antall meldinger levert "on- me"

95 011 149 506

57,36 %

233 262

56,02 %

Andel rapporter levert "on- me"

58,63 % 83,61 %

42,62 %

84,17 %

0,67 %

Andel meldinger lagret (utenfor dekning, oppkoblingsproblemer) 41,37 % 16,39 %

-60,38 %

15,83 %

-3,42 %

Sni antall gyldige posisjoner per dag per enhet levert "on- me"

1,57

1,89

20,92 %

2,38

25,44 %

Sni meldinger per dag per enhet levert "on- me"

2,08

2,46

17,94 %

2,85

16,25 %

Statistikken generert på bakgrunn av data hentet fra aktive enheter som har rapportert i perioden 1.7
til og med 31.8 i årene 2014, 2013 og 2012, bekrefter dette.
I 2013 er det kun enheter med siste versjon av ‘firmware’ (1067 eller 1068) som er benyttet. Grunnen
til dette er at det vil være lettere å knytte en eventuell forbedring til endringene som ble gjort vinteren
2012-2013 dersom vi ikke inkluderer enheter som ikke ble oppgradert.
Statistikken bekrefter tilbakemeldingene om markant bedring fra 2012 til 2013 og ytterligere forbedring på alle parameterne fra 2013 til 2014 Vi nærmer oss nå 4 rapporter pr. døgn, hvorav nesten like
mange har gyldig posisjon og nesten 3 av dem leveres innen 10 minutter etter at posisjonen er tatt. I
2013 ekskluderte vi enheter med eldre ‘firmware’ enn 1067 /1068, derfor viser antall enheter en liten
nedgang.
Andelen gyldige posisjoner har vært stabilt på i underkant av 88 %, alle 3 årene. Erfaringsmessig har
de nyeste modellene bedre følsomhet enn dette, men eldre enheter med svakere GPS-mottaker trekker
snittet ned.
Den soleklar største forbedringen er i antall meldinger levert "on-time". Her er andelen rapporter som
har blitt generert utenfor dekning redusert fra 35,3 % til 21,6 % en reduksjon på nesten 40 %. I og
med at antallet meldinger også har økt, har antallet gyldige posisjoner per dag per enhet som er levert
"on-time" økt fra 1,75 til 2,75. Dette er en økning på hele 57,1 %! Den gjennomsnittlige Telesporbruker får nå en gyldig posisjon på dyret sitt nesten tre ganger i døgnet. Det er også viktig å huske at
antallet meldinger per dag er brukerstyrt og at systemet har kapasitet til å levere enda flere meldinger
enn dette. Den viktigste forbedringen er økningen i antall meldinger levert ‘on time’ fra 2012 til 2013
og videre i 2014. Dette bekrefter at i realiteten en økning av dekningsområdet med over 20 % i forhold til i 2012.
Det er viktig å ta i betraktning at rapporten er tatt opp for bare 2 måneder av beitesesongen. Tar en
med juni og september vil rapportantallene fordobles og vil da vise at hver radiobjelle fra Telespor
leverer i gjennomsnitt over 500 rapporter pr. sesong; og da er ca. 50 % av kapasiteten brukt.
Kilde: Telespor
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Viktig kontaktmøte for «radiobjelleansvarlige»

Fra kontaktmøtet. Fra v: Egil Pettersen, Telespor, Tron Walseth, Telespor, Per Lindholt, Løten & Vang,
Ragnhild Tokle, Møre og Romsdal, og Ståle Lyng, Nord-Trøndelag. Pål Kjorstad, Oppland, var forhindret
fra å møte. For Akershus deltok Magnar Haraldsen.

Hvert år inviterer Telespor til kontaktmøte
med ansvarlige i fylkes– eller radiobjellelag.
Da blir det utvekslet erfaringer for å videreutvikle og forbedre systemet.
I år var møtet på Quality Gardermoen Air-

port Hotel. Dette er et veldig viktig og nyttig
for å legge kursen videre.
Det jobbes nå med forbedringer som blir
merkbare for brukerne allerede neste sesong.

Stor interesse
Medlemmene som slipper dyr på utmarksbeite er gjennom lokallagenes leder forespurt om hvor mange enheter de ønsker å
bruke i 2015.
Det er per november ønske om ytterligere ca. 330 enheter i Akershus.
Det er både tidligere brukere som vil
ta i bruk flere enheter og nye brukere.
Dette viser at stadig flere ser nytten av
elektroniske springsenheter.
Per 2014 hadde drøyt 25 % av søyene på
utmarksbeite i Akershus sendere.
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www.telespor.no
Telespor-systemet
Per dags dato har vi ca. 30 000 terminaler «radiobjeller» i dri , disse er
fordelt på blant annet sau, geit, storfe, rein og lama.

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.
Alarmfunksjon
«Radiobjella» er utstyrt med 3 alarmfunksjoner:
- Om et individ ikke har beveget seg de siste 3 timene (ev annet intervall, kan endres av
bruker på de nyere enhetene)
Timeintervallet kan endres fra 1-12 timer direkte fra sporingssiden.
- Om individet ikke har beveget seg mer enn 25 meter (standard) fra forrige rapportering.
- Om serveren ikke har mottatt data fra terminalen de siste 48 timene.
Rapporteringsintervall posisjon
Fra hvert 5. minutt til hvert 5. døgn.
Batterilevetid
Batterilevetiden er under normale forhold beregnet til ca 1000 rapporter. Temperatursvingninger, mobildekningsforhold og antall dager i bruk virker inn på levetiden. Det
anbefales å ha et par målinger i døgnet for så og øke frekvensen ved sanking og tilsyn.
Om man har helårs beite må en påberegne et batteribytte i løpet av året. Alarmfunksjonen
fungerer uavhengig av rapporteringsintervallet.

Fysiske mål:
Bredde: 10,7 cm
Dybde: 7,6 cm
Høyde: 3,7 cm
(2,2 cm på midten)
Vekt: 220 gram (inkludert batterier)

Brukerportal
Hver kunde får opprettet sin egen passordbeskyttede brukerportal på internett.
Man trenger ikke å installere noen programvare. På brukerportalen kan man
blant annet se alle individene i et kartutsnitt og velge hvor ofte terminalene skal
rapportere posisjon.

