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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». 
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. For-
søk 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 funk-
sjoner 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». Lammeenhe-
ter 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 Akers-
hus bonde– og småbrukarlag med i samarbeidet. 
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2007. Eivind Rinde (t.v.), Rolf B. Haugen og Øystein Nome fra Telenor. I bak-
grunnen radiobjelleprosjektets første koordinator Marianne Haraldsen 



Eidsvoll: 
Stein Bentstuen   
Arild Tenold  
Rein-Tore Østreng  
Ole Johan Venger Pedersen  
Helge Olaf Aas 
Håkon Blakkisrud 
Marius Røer Andresen 
Audun Knutsen 
Tor Ørbæk 
May-Lis Ekstrøm Hoel 
Jorunn Karlsen 
 
Feiring: 
Even Anders Tosterud 
Frank Svendby 
Halvor Sjuve 
Mina Sjuve 
Torkild Wangen 
Gunnar Sjuve 
Borg Bjørnstad 
Jens Ola Lundstad 
 
 

Hurdal: 
Ann-Christin Bamrud 
Sam Sjøgren 
Ketil Melvold 
Toril Lundberg 
Roar Johansen 
Elisabeth Stokkenes 
Roger Skjølås 
Bjørg K. Sibilrud 
Atle Solsrud 
Kjetil Fagerlund 
Kai Høgbakken 
Arne Fagerli 
Arnt Rønning 
 
Nannestad: 
Arne Ruud/Marianne Aas 
Marianne Haraldsen 
Torstein Haug 
Ola Granaas 
David Eik 
Bjørn Røtterud 
Elin Mo Weberg 
Kenn Berntsen 

Asker og Bærum: 
Johan Persbråten 
Knut Ulbråten 
Kristian Bakke 
Tanja Storløkken 
Olaf Bryn Røkholt 
Halvard Wang 
Katie Moriggi 
 
Gjerdrum: 
Hans Olav Ask 
Georg Molvig 
 
Storfe: 
Nannestad Beitelag,  
leder Gry Bodil Haug 
Gjerdrum Beitelag, leder 
Lars Tvedt 

Radiobjelleprosjekt Akershus 2013 

Deltakere «Elektronisk sporing av beitedyr» i  Akershus 2013»  

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. 
 

Akershus Sau og Geit: 
Helge Olaf Aas, leder,  
Ås nordre, 2080 Eidsvoll 
Tlf. 918 19067  E-post: leder.akershus@sauoggeit.no 
 

Magnar Haraldsen, 
koordinator «radiobjeller», 
Bevervegen 39, 2030 Nannestad 
Tlf. 900 68 990  E-post: maghar@online.no 
 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus: 
Jonny Storbråten, landbruksrådgiver 
Tlf. 995 68 777  E-post: fmoajst@fylkesmannen.no 



Kommunikasjon mellom brukere og koordinator 
E-post og SMS er benyttet til å holde kontakten med brukerne. Dette fungerer greit. 
Også Telespor har løpende lagt ut informasjon på sine nettsider. 
 

Montering 
Noen påpeker at det burde være en enklere måte å feste enheten til klaven på. Det samme 
gjelder vekter (lodd) fra Os Id. 
 

Opplæring - kompetanse 
Et infohefte med enkle oppstarttips og beskrivelse for hvordan man finner brukerhåndbok 
for terminaler og anvisning for montering av vekter på klave (Os Id) fulgte med da termi-
nalene ble utlevert. «Bruksanvisningene» ligger på respektive leverandørers nettsider, og 
synes å være god nok veiledning for de fleste.  
Det har selvsagt vært en del henvendelser til koordinator og direkte til Telespor, men fær-
re enn tidligere sett i forhold til antall brukere. Etter hvert som flere har tatt i bruk 
«radiobjeller» har mange nye brukere også fått tips fra kolleger i nærheten.  
 

Feil – mangler  
Antall feil og mangler som er meldt om de nyeste GPRS-terminalene i år må regnes som 
svært få. Hos noen har imidlertid noen enheter stoppet i løpet av sesongen. Dette er i ho-
vedsak eldre enheter.  
Det har vært svært lite nedetid fra Telespors side. Det var en kort periode problemer med 
å vise kart i noen nettlesere. Dette ble rettet.  
Det er fortsatt samlet sett mange «bevegelses-alarmer» (såkalte dødsvarsler) som ikke er 
reelle. Dette skyldes feil på enkelte enheter, men også at dyra faktisk kan ligge i ro i tre 
timer. Bevegelssensor for de nyere terminalene fungerer bedre enn tidligere. Det ble i år 
registrert noen tilfeller at defekte batterier. Noen gamle enheter ble utrangert. Nye enheter 
med  forbedret teknologi sammen med utrangering av gamle har ført til at andel enheter 
med feil samlet sett ble redusert fra 11 prosent i fjor til 6 prosent i år. 
 

Bruk og nytte 
Det store flertall av brukerne opplyser at de har stor nytte av å bruke elektroniske spo-
ringsenheter og at funksjonaliteten har vært god. Som tidligere er det en del variasjoner på 
mobildekningen, og dermed har enkelte mindre nytte av å bruke «radiobjeller» enn andre. 
Noen av dem som har brukt sporingsenheter vil levere dem inn av forskjellige årsaker, 
som for eksempel at man slutter med sauer i utmarka pga rovdyrpresset og for dårlig mo-
bildekning.  Det ble fra innrapporterte besetninger meldt om 12 søyer som er funnet døde 
ved hjelp av sporingsenhetene.  
Om lag 40 prosent av dem som har «radiobjeller» fra før, og som har innrapportert, øns-
ker flere enheter neste sesong. 
 

Nettsider 
Telespor har gjort betydelige forbedringer på brukerportalen, med mange nye valgmulig-
heter og bedre funksjonalitet. Før denne sesongen ble også et system for bei-
te/radiobjellelagenes ansvarlige satt opp for en enklere administrasjon. En stor og god 
jobb er gjort. 
Kartløsningene er også forbedret - i tillegg til det ordinære kartet kan man også overføre 
data til Google Maps og Statens kartverk. 
 

Økonomi 
Egenandelen per sender var også denne sesongen 200 kroner (+ mva), som tilsvarer om 
lag årlig driftskostnad (brukerportal, abonnement og batterier). Høyere kan den ikke bli. 
345 enheter ble tilført i år via ordningen forebyggende– og konfliktdempende tiltak 
(FKT), organisert beitebruk (OBB) og «egne midler» - det vil si at Akershus Sau og Geit 
fikk godskrevet mva for tre år på grunn av at laget ble mva-registrert. 

Radiobjelleprosjekt Akershus 2013 
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Dekningsgrad 
I besetninger med «radiobjeller» var det 38 prosent av søyene som hadde sporingsenheter. 
Det må være et mål å øke denne andelen. Først da kan systemet utnyttes fullt ut for den 
enkelte bruker.  
Av samtlige søyer på utmarksbeite i Akershus hadde 22 prosent radiobjeller i 2013. Poten-
sialet er derfor stort. Skal en større andel kunne ta i bruk «radiobjeller» er det viktig at 
bruken av utstyret ikke påfører brukerne ekstra utgifter. 
 

Mobildekning 
Det er varierende dekningsforhold for mobiltelefon i fylket, noe som gjør at enhetene har 
mindre nytte for noen enn for andre. Det bør diskuteres om det kan bli aktuelt å prøve no-
en enheter av det satellittbaserte sporingssystemet Find My Sheep i områder med dårligst 
mobildekning. 

Man kan 
nå velge 
mellom 
flere typer 
kart. 
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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. 
Medlemmene som slipper dyr på utmarksbeite blir gjennom lokallagets leder forespurt 
om hvor mange enheter de ønsker å bruke i 2014. 
 

Oppsummering og statistikker 
Hver bruker fikk også i år tilsendt et  spørreskjema. Dette var svært forenklet i forhold til 
tidligere. 37 av 49 brukere har svart.  
 

Oppgradering 
De aller fleste enheter fikk ny programvare før denne sesongen. Dette ble gjort både av 
koordinator og automatisk via Telespors system. 
Enheter som måtte oppgraderes manuelt (40000-serien og lavere) ble oppgradert av Rolf 
Haugen, tidligere ansatt hos Telenor, ved besøk i Nannestad. Ikke alle enheter var levert 
inn innenfor fristen som ble satt.  Iflg Telespor vil Firmware 1067/1068, som de aller 
fleste enhetene har i dag, være aktuelle for neste sesong.  
 

Utskifting 
De eldre enhetene, som også viser seg å utgjøre gruppa med flest feil, bør utrangeres. Før 
neste års sesong vil alle enheter med nummerserie lavere enn 49999 som har stoppet ikke 
bli forsøkt reparert.  

Dokumentasjon med «radiobjeller» 
Det stilles stadig større krav til dyreeier som slipper dyr på utmarksbeite, eks. dokumenta-
sjon av tapsårsaker og forebyggende tiltak mot rovviltskader, ref. utkast til ny  

«Forskrift om erstatning for tap og følge-
kostnader når husdyr blir drept eller skadet 
av rovvilt (2013/7753, høringsfrist 15. ja-
nuar 2014)».  
 
Dyreeier skal blant annet bidra til at tap av-
dekkes så tidlig som mulig. (Kap II. Vilkår. 
§4. Vilkår for erstatning, pkt c.) Jo raskere 
man finner et kadaver jo større mulighet er 
det for å finne riktig dødsårsak.  
«Radiobjella» vil sende «dødsvarsel» med 
GPS-posisjon etter tre timer dersom dyret 
ikke har beveget seg. Skadde dyr kan lokali-
seres med «forflytnings-alarmen»  dersom 
dyret ikke har forflyttet seg mer enn 25 me-
ter mellom to rapporteringer. Dyret kan ved 
hjelp av posisjonen fra «radiobjella» lokali-
seres straks og døds-/skadeårsaken fastslås. 
Det skal som kjent ikke gå veldig lang tid i 
sommervarmen før det blir umulig å fastslå 
dødsårsak. 
 

Bjørn Røtterud, leder for Nannestad sankelag, ble selv 
berørt da en ulv drepte sauer i Romeriksåsen i  Nanne-
stad i sommer. Han bruker «radiobjeller» på sin beset-
ning, og drepte dyr ble funnet ved hjelp av disse. 
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Tilbakemelding fra brukerne (37 av 49 besetninger har rapportert) 
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Det påpekes også i retningslinjene til §4, 
pkt. a, 7. avsnitt, at «… Den generelle risi-
ko for tap av husdyr øker jo lengre dyra går 
ute på beite om høsten». Elektroniske spo-
ringsenheter kan bidra til en kortere sanke-
periode. «Radiobjeller oppfyller også 
«Målsettinger ved innmelding av kadavre 
(Retningslinjer til §4, pkt c, 3. avsnitt) 
  Gi grunnlag for å yte erstatning til skade-
lidte, og for å sannsynliggjøre skade i beite-
området 
  Bidra til å fastslå hvilken eller hvilke rov-

dyrarter som volder skade innfor en besetning eller beiteområde 
  Øke kunnskap om aktuelle skadevoldere for å iverksette og tilpasse tiltak som kan fore-
bygge skader 
  Øke den generell kunnskap om skademønster, skadetidspunkt og tidssammensetning to 
for ulike rovviltarter. 
 

  «Elektronisk sporing er dermed et viktig verktøy for å dokumentere  
  tap til rovvilt, men ikke minst også til å finne andre tapsårsaker». 
 

Siden Stortinget har vedtatt at det skal være både rovdyr og beitedyr i utmarka i Norge, 
og at det er uenighet om tapsomfang til rovdyr, andre tapsårsaker og erstatningsordning, 
må elektronisk sporing utnyttes fullt ut. Det bør derfor på sikt bli en obligatorisk mulig-
het for alle som slipper beitedyr i utmarka. Dekning av kostnadene til dette må være et 
offentlig ansvar.        

                           Helge Olaf Aas, leder Akershus Sau og Geit 
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Andel sporingsenheter i Akershus 2013 

* 76 % av besetningene har svart 

Utvikling antall brukere og enheter 2007-2013 
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Tallene inkluderer 7 sauer til eiere i Buskerud og Oppland, funnet i Akershus (reg. av SNO i resp. fylker). 
I tillegg to hester (ikke rovvilt) samt 1 jakthund skadd av ulv (Østmarka). 
Det er kommet forespørsel om 2 hester til (Enebakk og Nes), med bilder av skader. Dette har ikke vært rovvilt.  
                          Kilde: Fylkesmannen i Oslo og Akershus/SNO 
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* Inkluderer også en del av enhetene som tilhører Vestmarka-prosjektet 

Sau undersøkt i Akershus og Oslo 2013  
(Pr. 25. sept. Totaltapet i Akershus framkommer som kjent først når Fylkesmannen for oversendt søknade-
ne om tilskudd til beitelagene for hjemsanka sau. Søknadsfristen var 1. november) 
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Statistikk endringer, Akershus 2012-2013 

Sta s kken er generert på bakgrunn av data hentet fra ak ve enheter som har rappor-
tert i perioden 1.7 l  og med 31.8 i årene 2013 og 2012. Perioden er valgt slik for å 
unngå at data fra slipp og sanking skal forbedre resultatet og gi et feilak g bilde, da dek-
ningen som o est er mye bedre der dyrene slippes og hentes inn. 
 
Det umiddelbare konklusjonen man kan trekke fra tallene, er at beitelaget i sni  har be-
ny et en lavere oppdateringsfrekvens i 2013 kontra 2012.  Sni  antall meldinger per en-
het per dag har gå  ned med i overkant av 15 %. Beitelaget har et lavt antall gyldige posi-
sjoner, med et sni  på omtrent 75 %. De e skyldes gamle enheter og det anbefales 
sterkt å oppgradere disse l den nye typen hvor sni et ligger i overkant av 90%. 
 
Dekningsmessig har det vært svært store forbedringer. Vi ser at andelen rapporter "on-

me" har økt med over 60 % (noe av de e skyldes en økning i antall enheter i utvalget. I 
sni  leveres nesten 85 % av rapportene l serveren "on- me", en stor forbedring fra i 
underkant av 60 % i or. De e er en forbedring på over 40 %.  En levereansegrad på 85% 
er helt på høyde med konkurrerende satelli systemer, hvor man kan forvente at 10-15 % 
av rapportene aldri kommer igjennom. 
 
Til tross for en gjennomsni lig lavere oppdateringsfrekvens, har antallet gyldige posisjo-
ner som er levert "on- me" økt med over 20% og hver enhet har levert i sni  1,9 gyldige 
posisjoner "on- me" per dag. Potensialet er enda høyere, dersom enhetene by es ut 
med ny type (med kra igere GPS mo aker), samt at oppdateringsfrekvensen justeres 
noe opp. 
 
Kilde: Telespor 

 2012 2013 Endring 

Antall meldinger 162064 178815 10,34 % 
Antall gyldige posisjoner 121882 137879 13,12 % 
Andel gyldige posisjoner 75,21 % 77,11 % 2,53 % 
Antall enheter i utvalg 736 982 33,42 % 
Sni  rapporter per enhet 220,195652 182,092668 -17,30 % 
Sni  gyldige posisjoner per enhet 165,600543 140,406314 -15,21 % 
Sni  antall meldinger per dag per enhet 3,55154278 2,93697852 -17,30 % 
Sni  antall gyldige posisjoner per dag per enhet 2,67097651 2,26461796 -15,21 % 
Antall meldinger levert "on- me" 95011 149506 57,36 % 
Andel rapporter levert "on- me" 0,58625605 0,83609317 42,62 % 
Andel meldinger lagret (utenfor dekning, oppkoblingsproblemer) 0,41374395 0,16390683 -60,38 % 
Sni  antall gyldige posisjoner per dag per enhet levert "on- me" 1,56587613 1,89343161 20,92 % 
Sni  meldinger per dag per enhet levert "on- me" 2,08211343 2,45558767 17,94 % 
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Eksempler på hvordan søyer har  
beveget seg i løpet av en beitesesong. 

Noen stikkord fra brukerne: 
- Radiobjeller fungerte svært godt i år. Bedre kart og pålitelighet. Jeg ønsker flere spo-
ringsenheter neste år. 
- Pga av stort press av rovdyr orker jeg ikke å fortsette med sau, og vil derfor levere inn 
radiobjellene. 
- Utrolig fint hjelpemiddel som gjør det enkelt å oppsøke sauene for å se om alt er ok. 
- Dersom myndighetene virkelig mener at det skal være både beitedyr og rovdyr i norske 
skoger må «radiobjeller» tilbys brukerne uten kostnader.  
- Det er ingen tvil om at elektroniske sporingsenheter er tapsreduserende ved at man kan 
gjøre tiltak ved rovdyrangrep. Sporingsenheten bidrar til raskt å påvise tap til rovvilt, slik 
at man sette i gang videre prosedyrer (ekstraordinært tilsyn, sanking, søknad om felling, 
mobilisere jaktlag, osv.) 
- Radiobjeller kan bidra i forbindelse med stadig økende krav til dokumentasjon  
- Mer effektiv sanking 
- Dårlig mobildekning i mitt område 
- Takk for god service fra radiobjellekontakten. 
- For lite oppfølging i sporingsprosjekt, må finne ut alt selv. 
- Bedre dyrevelferd - syke dyr kan oppdages og  om mulig behandles = mindre tap 
- Trygghet 

Skjermbilde  
av besetning 
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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 10 meter (ev. annen avstand, kan endres av 
bruker) 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. Tempera-
tursvingninger, 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. 

Brukerportal 
Hver kunde får opprettet sin egen pass-
ordbeskyttede brukerportal på internett. 
Man trenger ikke å installere noen pro-
gramvare. På brukerportalen kan man 
blant annet se alle individene i et kartut-
snitt og velge hvor ofte terminalene skal 
rapportere posisjon. 

Telespor-systemet 

www.telespor.no 

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


