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Historikk  
Radiobjelleprosjektet for Akershus star-
tet i Vestmarka, Asker og Bærum, i 
2003. Da var det bare VHF-sendere med 
basestasjoner som ble testet med «variert 
hell».   
 
I 2007 ble prosjektet utvidet i Akers-

hus, og det ble prøvd ut både 
UHF- og GPRS-sendere 

på søyer i Feiring, 
Hurdal, Eidsvoll og 

Nannestad. I til-
legg ble VHF-
sendere og ny 
type basestasjo-
ner testet i én 
besetning i Nan-
nestad. I 2007 
var sendeenhet 

og batteriboks (6 
stk AA batterier) 

atskilt, noe  som før-
te til at det var mulig-

heter for vann å trenge 
inn i batteriboksen. 

   
I 2008 ble en testutgave av UHF be-
nyttet på lam. Den viste seg å ha liten 
rekkevidde. Forsøk på å tette batteribok-
sen på hovedenhetene var ikke vellyk-
ket.   
 
I 2009 ble en ny utgave av lamme-
enhet (UHF) prøvd ut, og denne virket 
bedre. Imidlertid var klavebåndet av så 
dårlig kvalitet at de aller fleste ble mis-
tet. Samme år ble også en ny 
«innpakning» av GPRS-terminalen la-
get, og de aller fleste av de gamle enhe-
tene ble før sesongen bygget om til den-
ne, 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 alli-
kevel 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 rov-
dyrtap. I alt var det 14 besetninger i 
Akershus som brukte gamle og nye spo-
ringsenheter. VHF-varianten ble ikke 
testet siden de så langt fantes kun i den 
gamle varianten som «tok inn vann». 

Lammeenheter ble ikke testet i Akers-
hus. Akershus Sau og Geit overtok orga-
nisering og administrering av 
«radiobjeller» i samarbeid med Fylkes-
mannen i Oslo og Akershus. Tidligere 
var også Akershus Bondelag og Akers-
hus bonde– og småbrukarlag med i sam-
arbeidet.   
 
2011 ble et år med svært mange deltake-
re. 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 regi-
strert - 843 på søyer i 46 besetninger og 
34 på storfe i to beitelag. Det er ikke be-
nyttet lammenoder.   
 
2013: 1149 GPRS-terminaler var regi-
strert - 1115 på søyer i 49 besetninger og 
34 på storfe i to beitelag. Ingen lamme-
noder. Det ble fra Telespors side gjort 
store forbedringer for bl.a. kartløsninger 
og for administrator.   
 
2014: 1318 GPRS-terminaler var regi-
strert hos ASG. 53 sauebesetninger del-
tok. Det er også testet 20 lammenoder i 
to besetninger.  Det var 18 enheter på 
storfe gjennom ASG (Gjerdrum). Nan-
nestad beitelag ble før sesongen skilt ut 
som egen driftsenhet. 
 
2015: Det ble tilført 122 terminaler  til 
søyer og 65 nye lammenoder(GSM). 
Det var registrert 1507 enheter totalt hos 
Telespor, inkl. de gamle UHF lammeno-
dene og Gjerdrum beitelag (storfe - ter-
minaler er fra starten på prøveprosjek-
tet). 
Det ble også testet ut 10 enheter av ty-
pen Findmysheep, som kommuniserer 
via satellitt, og er dermed ikke avhengig 
av mobildekning. Disse ble testet på øst-
sida av Mjøsa/Vorma i Eidsvoll, der det 
er varierende mobildekning. Området er 
også utsatt i forhold til rovdyr. Tyngden 
av nye lammenoder ble også brukt i om-
rådet øst for Mjøsa/Vorma. 
Totalt 60 sauebesetninger benyttet elek-
tronisk sporing i Akershus. 
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Deltakere elektronisk sporing av sauer  
- registrert under Akershus Sau og Geit  

Eidsvoll: Stein Bentstuen,   Ole Johan 
Venger Pedersen,  Helge Olaf Aas, Marius 
Røer Andresen, Audun Knutsen, Hans Chr. 
Ørbæk, May-Lis Ekstrøm Hoel, Jorunn 
Karlsen, Terje Brustad, Mona Solberg, 
Mina og Anders Klaseie, Rita og Roy  
Granum, Hanne Hilde, Wenche Helene 
Lesja. 
   
Feiring: Even Anders Tosterud, Frank 
Svendby, Gudmund Svendby, Halvor  
Sjuve, Torkild Wangen, Gunnar Sjuve, 
Borg Bjørnstad, Jens Ola Lundstad, Geir 
Ola Disserud. 
 
Hurdal: Ann-Christin Bamrud, Sam Sjø-
gren, Ketil Melvold, Toril Lundberg, Roar 
Johansen, Elisabeth Stokkenes, Roger 
Skjølås, Bjørg K. Sibilrud, Atle Solsrud, 
Kjetil Fagerlund, Kai Høgbakken, Arne 
Fagerli, Arild Stenbråten, Lars Hallvard 
Morten.   
 
Nannestad: Arne Ruud/Mar ianne Aas, 
Marianne Haraldsen, Ola Granaas, David 
Eik, Bjørn Røtterud, Elin Mo Weberg, 
Kenn Berntsen, Kåre Schei, Trond  
Korvald, Ingrun Nordengen, Sigurd  
Røyrvik 
 
Asker og Bærum: Johan Persbråten, 
Knut Ulbråten, Kristian Bakke, Tanja  

Storløkken, Olaf Bryn Røkholt, Halvard 
Wang, Sven-Erik Gullbekk.   
 
Gjerdrum: Hans Olav Ask,  
Georg Molvig, Anders  
Østensen, Eivind Løken,  
Ragnar Hennum. 
Storfe: Gjerdrum beitelag  
 

Akershus Sau og Geit:  
Håvard Semb 
leder 
Tlf.413 04 802 
leder.akershus@sauoggeit.no   
 
Magnar Haraldsen 
koordinator radiobjeller 
Tlf. 900 68 990   
maghar@online.no   
 

Fylkesmannen i   
Oslo og Akershus:  
Jonny Storbråten 
landbruksrådgiver  
Tlf. 995 68 777    
fmoajst@fylkesmannen.no  
 
Asle Stokkereit 
viltforvalter 
Tlf. 951 70 510 
fmoaasl@fylkesmannen.no  

Lederen har ordet 
Radiobjeller er et veldig nyttig og effektivt 
verktøy for å ha bedre oversikt over hvilke 
områder dyra bruker. Dermed gjør de til-
synsjobben bedre og mye mer effektiv.  
 
Med en effektivisering av tilsynet er det 
lettere å finne dyra hvis det skulle skje 
noe, og sannsynligheten er stor for at man 
oppdager eventuelle skader eller andre 
problemer tidlig. Radiobjeller blir derfor 
også positivt i forhold til dyrevelferd. 
 
Ved rovdyrangrep kan det ved at man 
oppdager situasjonen tidlig settes inn tiltak 
som kan forhindre ytterligere skader.  
Det har vært en ny dramatisk beitesesong i 
Akershus. For sauen på utmarksbeite har 
det vært mye problemer på Østsida i Eids-
voll.  
 
Det har vært ulv i området i nesten hele 

sesongen, og det har blitt store tap. Det har 
også gått mye tid på jakt, og for husdyrei-
erne har det vært tidkrevende søk etter 
kadaver og skadde dyr.  
 
Uansett hvordan forvaltningen og eventu-
ell jakt på ulv på Østlandet kommer til å 
foregå, ser det ut til at vi må være forbe-
redt på angrep og tragedier i vårt område 
også i framtida.  
 
Radiobjeller er et veldig godt hjelpemid-
del for å kunne få posisjoner  på enkeltdyr 
når tragediene inntreffer.  
Det er viktig å sette inn tiltak som kan 
hjelpe dem som sliter med rovdyr år etter 
år.  
 

 
Håvard Semb 

leder for 
Akershus Sau og geit  

«Radiobjeller er et 

veldig godt hjelpe-

middel for å kunne få 

posisjoner  på enkelt-

dyr når tragediene 

inntreffer» 

Håvard Semb 

mailto:fmoaasl@fylkesmannen.no


Kommunikasjon   
E-post og SMS er som tidligere benyttet 
til å holde kontakten med brukerne. Det-
te fungerer greit. Også Telespor har lø-
pende lagt ut informasjon på sine nettsi-
der.  
  

Opplæring  
- kompetanse  
Et hefte med enkle oppstarttips fulgte 
som vanlig med da terminaler, batte-
rier og tilbehør ble utlevert for unngå 
feil bruk ved slipp. Fullstendige bru-

kerveiledninger ligger på respektive 
leverandørers nettsider (Telespor/
OsId/ Moen Bjøllefabrikk), og synes å 
være god nok veiledning.  Det har også 
i år vært en del henvendelser til koordi-
nator og direkte til Telespor, men merk-
bart færre enn tidligere. Stadig flere læ-
rer seg å bruke systemet.  Fra Telespor 
opplyses det at de vil utarbeide en 
«Getting started» brukerveiledning før 
neste sesong. 
 

Feil 
Som tidligere år har det vært noen sende-
re med feil. Det er selvsagt ikke til å 
unngå.  
Det er fortsatt en del såkalte 
«dødsvarslinger» - det vil si bevegelses-
sensoren.  Dette skyldes nok fortsatt 
«treg sensor» på noen eldre enheter, men 
også at dyra faktisk kan ligge så rolig i 
tre timer at sensoren ikke registrerer 
bevegelse. Ofte ser man dette om natta. 
Bevegelssensoren i de nyere terminale-
ne ser ut til å være mer stabil.   

 

Service 
Det er i noen områder registrert at noen 
av enhetene har stoppet. Det kan synes 
som om dette skjer etter at dyra har vært 
i områder med dårlig mobildekning en 
periode. Det ser ut som de ikke «kommer 
i gang igjen».  
Dette er tatt opp med Telespor.  

Enhetene er/vil bli sendt inn.  
Det er i år også noen brukere som har 
sluppet dyr med sendere innstilt med for 
hyppige rapporteringer, eks. 5 min/1 
time, noe som har ført til at batterier er 
gått tomme for tidlig. 
Hver enkelt bruker i Akershus er bedt 
om å sende inn enheter som har stoppet/
andre feil i løpet av sesongen til Gylling 
så snart som mulig etter sesongen, slik at 
man unngår dette til våren.  
Det var fortsatt igjen noen av de aller 
eldste enhetene. Disse er utrangert, og er 
tatt ut av systemet. 
Hvert år er det noen som «glemmer» å 
sende inn enheter som har stoppet eller 
har andre feil. Flere enheter er derfor ute 
av drift, men abonnementet løper. De 
dette gjelder er påminnet om dette. 
 

Bruk 

Brukerne er også i år minnet om viktig-
heten av å ta ut batteriene etter endt se-
song. Enheten kan ta skade når den blitt 
liggende med batterier uten strøm. Dess-
uten påløper det kostander så lenge de 
ligger «på låven» og rapporterer.  
Det store flertall av brukerne opplyser at 
de har stor nytte av å bruke elektroniske 
sporingsenheter og at funksjonaliteten 
har vært god. Som tidligere er det en del 
variasjoner på mobildekningen.   
 

Nettsider  
Telespors nettside har i hovedsak fungert 
tilfredsstillende. Det har sjelden vært 
feil, og lite nedetid. Imidlertid var det 
«trege sider» på begynnelsen av sesong-
en. Dette ble rettet. 
 

Mobil-app 
Telespor presenterte denne sesongen to mo-
bil-apper for Android som viser posisjonsda-
ta på mobilen. 
Den ene applikasjonen er utviklet av Per 
Lindholt, og kan lastes ned ved hjelp av QR-
kode om ligger ute hos Lindholt data. Den 
andre er utviklet av Asplan Viak, og viser 
dyrene direkte i kart. Denne kan installeres 
på mobilen via Google Play, og heter Nor-
geskart.  

 

Økonomi  
Egenandelen per terminal var også denne 
sesongen 200 kroner (+ mva).  
Neste år må prisen økes noe for å dekke 
kostnadene. (brukerportal, abonnement, 
batterier og deler av administrasjon).  
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http://www.lindholtdata.no/


Mobildekning 
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 område-
ne hvor mobildekningen er dårlig. I disse 
områdene var det igjen omfattende tap til 
ulv i løpet av sommeren. Dette er en ekstra 
dårlig kombinasjon. 
Det ble derfor testet 10 stk. av typen Find 
My Sheep, sporingsenheter som kommuni-
serer via satellitt,  og som dermed ikke er 
avhengig av mobildekning. Disse ble testet 
på Østsida i Eidsvoll. 
 

Bestilling  
Tidspunkt for bestilling av enheter hos Te-
lespor og behandling av søknad om midler 
hos Fylkesmannen er fortsatt ikke synkro-
nisert. Det fører til at det er vanskelig å 
bestille eller signalisere et antall til Tele-
spor innenfor fristen de setter. For Akers-
hus Sau og Geit er det derfor nødvendig at 
det er enheter på lager utover senvinteren.  
 

Oppgradering  
Det ble ikke foretatt noen oppgradering av 
enhetene i år siden tilnærmet alle har nyes-
te tilgjengelige programvare. 
 

Test lammenoder-GSM 
De nye GPRS-senderne, som Akershus 
Sau og Geit fikk anledning til å teste på 
lam i år, sender egne rapporter og angir 
dermed sin egen posisjon, ikke moras som 
UHF-ene gjør.  «Ulempen» er at de er dy-
rere enn tidligere lammenoder. 
På testsenderne var det ikke serienummer 
preget inn i år. Det står bare under enheten, 
på et merke som er klistret på. Dette er 

plassert slik at det lett kan rives av når en-
heten monteres på klaven.  
Dessuten kan man ikke lese av 
nummeret, for øvrig veldig langt, 
uten å løsne klaven. Forbedringer 
av  merking er noe som ifølge Te-
lespor vil komme når produksjo-
nen kommer i gang for fullt. 
Årets lammeenheter viser seg å ha 
en feil i software, og er sendt til 
Telespor for oppgradering.  
Les mer om 3. generasjon  
«radiobjelle» på side 11. 
 

Lammenoder-UHF 
Det ble i år også brukt 20 lammenoder 
(UHF).  Dette fungerte til en viss grad, 
men det er for mange «operasjoner» for 
brukeren dersom man 
skal ha oversikten. 
De utstikkende antenne-
ne inviterer også til å bli 
tygget på av andre lam, 
noe det er flere tilfeller 
av.  
Posisjonen til morenhe-
ten lammenoden (UHF) 
var knyttet til blir angitt. 
Hvis lammet kommer 
bort fra mora er det 
vanskelig å spore opp lammet. Man kan 
være heldig ved å knytte lammeenheten til 
flere/alle søyer, men dette er så omfattende 
at det ikke er å foretrekke. 
 

Oppsummering  
og statistikker  
Hver bruker fikk også i år tilsendt et enkelt 
spørreskjema for bruk til rapportering.  
85 prosent av brukerne har svart.   
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Andel søyer med sender  

Nyttevurdering fra brukerne 

Basert på svar fra 85 
prosent av brukerne 

1 dårlig - 5 best 
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Eksempel på ei søyes bevegelser  
fra 1. juni til 25. september 
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Eksempel på besetning i kart 
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Erfaringer med Findmysheep 

To besetninger har testet fem enheter hver 
av typen Findmysheep i områdene øst for 
Mjøsa/Vorma i Eidsvoll. 
Deler av beiteområdene er blant de med 
dårligst mobildekning. 
 
Findmysheep kommuniserer ikke via mo-
bilnettet, men via satellitter, og er dermed 
ikke avhengig av mobildekning. 
Imidlertid melder begge brukerne at de 

allikevel ikke er helt tilfreds med dette 
systemet. 
 
Brukerne har benyttet både Findmysheep 
og Telespor, og begge melder at de foret-
rekker Telespors system. 
 
I områder uten mobildekning er dette der-
imot eneste produkt som er tilgjengelig så 
langt. 

Ladebrett for 5 enheter 
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3. generasjon «radiobjelle» fra Telespor 

Etter at den nye radiobjella (bildet) har 
vært i begrenset drift i to sesonger er Tele-
spor AS nå klar med lansering av 3. gene-
rasjons «radiobjelle» -  den samme som 
enkelte brukere i Akershus testet på lam 
denne sesongen. 
Det betyr at den grå enheten vi har brukt i 
flere år nå ikke vil bli produsert i framtida. 
 
Den nye terminalen veier bare 110 gram  
- halvparten av den gamle, og kan derfor 
brukes på både lam og søyer. 
En annen fordel er at prisen er blitt lavere, 
den garanteres å sende 2.000 rapporte-
ringer per sesong - det dobbelte av den 
gamle. 
 
I tillegg har den flere andre bruksområder: 
 
A    Den nye radiobjella gjør det mulig å ta 
ut ca. 2.000 rapporter på hvert batterisett ; 
dvs. en dobling fra tidligere modell, uten 
at abonnementsprisen økes. 
 
B     Den nye radiobjella krever ikke mot-
vekt og sparer kostnader til lodd eller store 
bjeller. Det spares derfor også tid ved for-
enklet montering.  
 

C     Den nye radiobjella har en vekt 
på 110 gram (mot 220 gram tidlige-
re) og kan derfor benyttes både på voksne 
dyr og lam/kalv. 
 
D    Den nye radiobjella gjør det mulig å 
legge til nye funksjoner for en rimelig 
kostnad:  
- Peilefunksjon for søk og bedring av gjen-
finning i vanskelig terreng 
- Varsling av punkter /områder (POI) som 
man ønsker å gi spesiell oppmerksomhet 
eller ha under oppsyn. 
- Alarmovervåkning av verdifullt utstyr, 
kjøretøy og redskaper på gården. Kan også 
inkludere utbruddsvarsling for dyr på inn-
mark/i fjøs. 
- Sporing og kontroll med hund(er) på jakt 
eller tilsyn.  
- Mobilapp som viser egen posisjon i for-
hold til dyrene i samme kartvisning.   
- Koblet sammen med nivåmåler kan man 
få varsling av nådd fyllingsnivå av brøn-
ner, kummer o.l.  
- Forbedre sikkerheten for gjetere/
tilsynsfolk i fjellet ved at sporingsenheten 
er lett å feste i beltet eller på sekken. 
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GSM terminal  
fra Telespor 

«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. Timeintervallet kan endres fra 1-12 
timer direkte fra sporingssiden. 

 Om individet ikke har beveget seg mer enn 
10 meter fra forrige rapportering. 

 Om serveren ikke har mottatt data fra ter-
minalen de siste 48 timene. 

 Alarminnstillingene og parameterne kan 
tilpasses av brukeren selv, enten samlet for 
hele besetningen eller for hvert enkelt indi-
vid, gjennom hele beitesesongen. Dette gir 
stor fleksibilitet og muligheter til å tilpasse 
alarminnstillingene/rapporteringsintervall 
for ulike situasjoner.  

 

Rapporteringsintervall 
Fra hvert 5. minutt til hvert 5. døgn. 
 

Batterilevetid 

Batterilevetiden er under normale forhold bereg-
net til ca. 1000 (2000*) rapporter. Tempera-
tursvingninger, mobildekningsforhold og antall 
dager i bruk virker inn på levetiden. Vi anbefaler 
å ha et par målinger i døgnet for så og øke fre-
kvensen ved sanking og tilsyn. Om man har hel-
års beite må en påberegne et batteribytte i løpet 
av året. Alarmfunksjonen fungerer uavhengig av 
rapporteringsintervallet. 

Kilde: www.telespor.no 
* Gjelder for 3. generasjon radiobjeller fra 2016-sesongen 

E-bjeller fra  
Findmysheep  

Krever ikke mobildekning 
E-bjeller fra Findmysheep AS krever ikke mobil-
dekning for å rapportere sin posisjon. 
 

Full kontroll 
Program til PC og Mac, og app til iOS og Android 
gjør at du kan følge med dine bjeller når du vil. 

Brukerstyrt meldingsplan 
Med e-bjellen og 
ladebrettet er det 
mulig å lage en 
egen sendeplan, 
hvor du er i styring 
på hvor ofte din E-
bjelle skal sende   

I stadig  
utvikling 
Vi jobber stadig for 
å forbedre våre 
produkter. Tilbake-
melding fra brukere 
blir alltid satt stor 
pris på. 
 
 

Kilde: www.findmysheep.com 

Mer info på  
www.telespor.no 

Mer info på 
www.findmysheep.com 

Findmysheep henger under halsen, 
ev. sammen med ordinær bjelle 

Telespors terminal  
sitter på nakken til sauen 
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http://www.findmysheep.com
http://www.findmysheep.com

