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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. 
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 hel-
ler ikke oppgradere. 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». Lammeen-
heter ble ikke testet i Akershus. 
Akershus Sau og Geit overtok organisering og administrering av «radiobjeller» i samar-
beid 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 beitepro-
sjektet. Det var i alt 40 brukere, av disse hadde 4 besetninger lammenoder. 
 

Akershus 2011: 
667 GPRS– terminaler var i drift - 633 på søyer, 34 på storfe, og 50 lammenoder. 
 
Akershus Sau og Geit: 
Helge Olaf Aas, leder, Ås nordre, 2080 Eidsvoll 
Tlf. 918 19067  E-post: leder.akershus@sauoggeit.no 
 
Magnar Haraldsen, sekretær og 
koordinator/kontaktperson  «radiobjeller»  
Bevervegen 39, 2030 Nannestad 
Tlf. 900 68 990  E-post: sekr.akershus@sauoggeit.no 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus: 
Jonny Storbråten, landbruksrådgiver 
Tlf. 995 68 777  E-post: jonny.storbraten@fmoa.no 
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«Steinaldermodellen» 



Eidsvoll: 
Stein Bentstuen   
Arild Tenold  
Rein-Tore Østreng  
Ole Johan Venger Pedersen  
Håvard Semb, beiteområde Enebakk 
Sigbjørn Aas Brække, beiteområde Enebakk 
Helge Olaf Aas 
Even Rødsrud 
Audun Knutsen 
 

Feiring: 
Leif Fredheim 
Even Anders Tosterud 
Frank Svendby 
Mina Sjuve/Halvor Sjuve 
Finn Erstad 
 

Hurdal: 
Tore Bundli 
Sam Sjøgren 
Elisabeth Stokkenes 
Atle Solsrud 
Kjetil Fagerlund 
Kai Høgbakken 
 

Nannestad: 
Arne Ruud/Marianne Aas 
Marianne Haraldsen 
Knut Austad 
Torstein Haug 
Roy Fjeldberg 
Ola Granaas 
David Eik 
Ronny Bjørkdahl 
Bjørn Røtterud 
Elin Mo Weberg 
 

Asker og Bærum: 
Johan Persbråten 
Tanja Storløkken 
Olaf Bryn Røkholt 
 

Gjerdrum: 
Hans Olav Ask 
Georg Molvig 
Anders Østensen 
Finn Olsen 
Ragnar Hennum 
 

Storfe: 
Nannestad Beitelag,  
leder Jostein Tærud 
Gjerdrum Beitelag,  
kontaktperson Georg Molvig 
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Deltakere «Radiobjelleprosjekt i Akershus 2011»  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informasjon 
I hovedsak er e-post og SMS benyttet til å 
informere brukerne. Dette fungerer ganske 
greit, selv om enkelte nok leser e-post for 
sjelden. Via elektroniske kanaler kommer 
informasjonen raskt ram og er også «uten 
kostnader». Dette vil også være framtidas 
måte å kommunisere på for radiobjellepro-
sjektet.  
 
Også Telespor har informert 
via nettsidene hvor brukerne 
logger seg på. 

Opplæring - kompetanse 
Bruksanvisninger for både 
terminaler og montering av 
vekter på klave (Os Id) fulgte 
med da terminalene ble utle-
vert og kunne i tillegg lastes ned fra de 
respektive leverandørers nettsider. Det var 
ikke utarbeidet noen monteringsanvisning 

for lammenoder, men denne lagde vi selv. 
Det har nok vært noen brukerfeil i forbin-
delse med oppstart, men i det store og hele 
har det gått greit. Det har vært en del teknis-
ke spørsmål til koordinator og direkte til 
Telespor. Etter hvert som flere har tatt i 
bruk «radiobjeller» har mange nye brukere 
også kunnet nyte godt av  kompetansen til 
disse.  
 

Feil – mangler GPRS 
Antall feil og mangler som er meldt om de 
nyeste GPRS- 
terminalene i år må regnes som få, selv om 
målet må være å bedre dette ytterligere. 
Også de fleste eldre terminalene har vist seg 
å fungere bra. 
Det har vært svært lite nedetid fra Telespors 
side. Bare ved enkelte anledninger har kart-
løsningen vært borte. Alarmfunksjonen har 
også til tider vært ute av drift, og alarmvars-
ling på SMS kom ikke i gang før sent på 
sesongen. Det er fortsatt for mange 
«bevegelses-alarmer» (såkalte dødsvarsler) 
som ikke er reelle. Det er imidlertid færre 
enn tidligere. 
 

Lammenoder 
Fire besetninger 
brukte lammenoder, 
to på østsida av Vor-
ma i Eidsvoll (16 stk 
hver), én på vestsida 
i Eidsvoll (2 stk) og 
én i Nannestad (16 
stk)  Det ble fordelt 
etter følgende krite-
rier: 
● Det var tap til 
rovdyr året før 
(bortsett vestsida i 
Eidsvoll) 
● Brukerne var alle-
rede med i Beitepro-
sjektet  
● De hadde søkt om 
nye GPRS-enheter 

som kommuniserer med de nye lammeno-
dene. Det gjør ikke 2010-modellen. 
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Ved utlevering av terminaler ble et hefte med 
informasjon og bruksanvisninger delt ut. 
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Igjen ble dessverre lammenodene (UHF) til 
liten nytte. I 2009 var klaven for dårlig og 
svært mange ble mistet. I fjor ble det ikke 
brukt lammesendere. I år viste det seg at de  
aller fleste (tilnærmet 100 %) har tatt inn 
vann. Noen har allikevel virket sesongen ut, 
selv om det var fuktighet i dem. 
Selve funksjonene er heller ikke fullgode. 
Eks: Dersom lam kommer bort fra mora er 
det ikke noe som indikerer det. Da sender 
heller ikke lammet sin posisjon, dersom 
lammet ikke er dødt og sender alarm gjen-
nom andre terminaler.  
Alle tenkte problemstillinger må være med i 
grunnlaget for videreutvikling av lammesen-
dere, og det er derfor viktig at saueholdere, 
først og fremst de som har brukt lammeno-
der, deltar i denne prosessen. 
 

Bruksfordeler 
Tilnærmet alle brukerne ser fordeler ved å 
benytte «radiobjeller», både til tilsyn, over-
sikt og sanking. Imidlertid vurderes nytte-
graden forskjellig, helt fra at noen vurderer å 
kutte ut å bruke elektronisk sporing til dem 
som ønsker på hele besetningen på opp mot 
100 søyer. 
Lammenodene må sies å ikke hatt særlig 
stor verdi siden svært få har virket og at 
funksjonene ikke er gode nok. Dette er et 
felt som må gjennomarbeides skikkelig før 
«neste generasjon» slippes på markedet.  
 

Økonomi 
Ordningen med egenadel ble videreført fra i 
fjor, og prisen ble satt til 200 kroner per 
GPRS-terminal og 25 kroner for lammeno-
der.  
Vi satte en så lav «leiesum» som mulig for 
at flest mulig skal ha mulighet til å ta i bruk 
den tekniske nyvinningen innenfor sauehol-

det og på den måten spre kompetansen ytter-
ligere. Egenandelen dekker abonnement, 
brukerportal og batterier. Det er ikke avklart 
hvordan vi skal håndtere «reklamasjon» for 
egenandeler for enheter som stopper i perio-
den. 285 enheter ble tilført i år via ordning-
en forebyggende– og konfliktdempende til-
tak (FKT) og organisert beitebruk (OBB). 
En utfordring er tidsfrister for bestilling av 
terminaler hos Telespor i forhold til søk-
nadsfrister tog behandlingstid for søknader 
hos FMOA. Frist for bestilling til Telespor 
er tidligere enn man får resultatet av søkna-
dene.  
 

Rapport og statistikker 
Hver bruker fikk også i år tilsendt skjemaet 
som bygger på Det nasjonale beiteprosjek-
tets skjema fra i fjor. Det kan synes som om 
dette er litt for omfattende siden bare 60 
prosent av brukerne har svart. Trøndelag 
Forskning og Utvikling har kontaktet bru-
kerne direkte. 
Det er behov for å lage et enklere rapporte-
ringsskjema dersom det også i framtida kre-
ves en rapport fra hvert prosjekt for bruk av 
«radiobjeller». Det må i så fall avklares hvil-
ke opplysninger en rapport skal inneholde. 
Saueholdere bør være delaktige i utarbeidel-
sen av dette. 
 

Forslag/krav til forbedringer fra  
brukerne: 
● De «falske» alarmene må bort/reduseres 
● SMS-varslingen må være i drift 
● Enklere måte å feste enheten til klaven. 
● En permanent klaveløsning (ev med vekt-
lodd) må på plass hos leverandørene. 
● Dårlig mobildekning i enkelte områder 
må forbedres 
● Mulighet til å velge ordinær rapport fra 
enheten via SMS 
● Endring av sendeintervall med umiddel-
bar virkning 
● Mer detaljert kartløsning 
● Enklere manøvrering på kartet 
● Utkvittering av alarmer - gjør det mulig 
for Telespor å få en statistikk 
● Et punkt som markerer hver registrering 
på kartet (ikke bare en knekk på linja) 

Radiobjelleprosjekt Akershus 2011 
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Kort oppsummering av tilbakemeldinger 
fra brukerne: 
1. Har bruk av elektronisk overvåking ført 
til en mer effektiv beitebruk for deg?  
Det store flertall mener det har ført til mer 
effektiv beitebruk 

2. Har du hatt nytte av radiobjellene til 
planlegging  av tilsyn og sanking? 
De aller, aller fleste ser stor nytte av 
«radiobjeller», mens enkelte hevder at nyt-
ten ikke har vært så stor som forventet. 
 
3. Hvilke forhold ble oppdaget og ev. type 
tiltak ble satt i verk pga informasjon fra ra-
diobjellene (som ellers ikke ville blitt opp-
daget eller satt i verk uten bruk av radio-
bjeller) 
Flere døde søyer har blitt funnet og dødsår-
sak fastslått. Også syke søyer har blitt fun-
net og tatt med til behandling = bedre dyre-
velferd.  Dyr som havnet i uønskede områ-
der (boligfelt, golfbaner, veger, utenfor nor-
malt beiteområde) kunne hentes hjem. 
 
 

 
4. Benytter du håndholdt GPS? 
Stadig flere har tatt i bruk håndholdt GPS 
for å navigere seg fram til angitte kartposi-
sjoner. 
 

 

5. Har du reddet dyr pga radiobjeller? 
Flere har funnet syke dyr i tide slik at de 
kunne behandles. 
 

6. Har det vært tap til rovdyr i ditt beiteom-
råde? 
Sør og nord i fylket har det vært kjente rov-
dyrangrep (gaupe/ulv). Vest for Vorma har 
ikke tap til rovdyr vært omfattende. Imidler-
tid ble det tap til ulv i Eidsvoll-Hurdal. I det 
aktuelle området var det få sauer med 
«radiobjeller». 
Øst for Vorma i Eidsvoll er det store tap 
som ulv er bekreftet å ligge bak. De berørte 
opplyser at «radiobjellene» var til nytte, 
men at de ville ha hatt enda mer nytte av 
systemet hvis lammenodene hadde fungert. 
Det var en liten andel av dyra som hadde 
«radiobjeller». 



Radiobjelleprosjekt Akershus 2011 

7. Hvor mange av senderne har kuttet ut? 
(Ant du har totalt + hvor mange som stop-
pet) 
Her er det sprikende svar. Noen har ing-
en/svært få som har kuttet ut, andre har for 
stor andel.  

Hva som gjør de store forskjellen er vanske-
lig å si, men det er grunn til å tro at feil bruk 
i noen tilfeller kan være årsak. Også dårlig 
mobildekning kan gjøre utslag på feilkonto-
en dersom dette er vurdert som feil av den 
enkelte. I Akershus er det både gamle og 
nye sendere. De nye (fra 2010 og 2011) 
fungerer som forventet bedre enn de eldre. 
Blant de gamle er det enheter helt fra 2007. 
Disse ble ombygd og har ikke samme funk-
sjoner og stabilitet som de nyere seriene. 
 
8. Funksjonalitet/bruk av kartløsning, for-
slag til forbedringer. 
Det er delte meninger på dette spørsmålet. 
Noen ønsker et mer detaljert kart og en enk-
lere måte å manøvrere seg på kartet på nett-
siden. Andre ser ikke nødvendigheten av 
mer detaljer. Brukes håndholdt GPS får 
man jo veldig detaljerte kart å forholde seg 
til. Noen ser det også som en god løsning 
med linken til Google-maps.  
 
9. Framtida – ser du på radiobjeller som et 
viktig hjelpemiddel i framtidas dyrehold? 
Samtlige ser «radiobjeller» som et viktig 

hjelpemiddel i framtida. Noen ser selvsagt 
en begrensning med kostnadene og vurderer 
dette opp mot nytten de mener å ha.  
 
10. Hva mener du er maksimum akseptabel 
årlig kostnad? 

Her spriker det fra 
50 kroner til 200 
kroner (som i år). 
Dette må tolkes til 
at egenandelen ikke 
kan økes i særlig 
grad. Egenandel 
dekker i dag abon-
nement, brukerpor-
tal og batterier. 
 
 
11. Har du mistet 
noen sendere? 
Bare tre sendere er 
mistet. 
 

12. Har du brukt Moen eller Os klaver? 
De aller fleste har benyttet Os klaver. En-
kelte har både Moen og Os, mens andre har 
bare Moen. Det ser ikke ut til at det noen 
forskjeller på hvilken type klaver som be-
nyttes i forhold til å miste «radiobjeller».  
 
13. Mobildekning i ditt beiteområde? (Skriv 
også hvor beiteområdet er) 
Her er det svært varierende for mange. Det-
te er et område som må forbedres dersom 
«radiobjellene»  skal utnyttes maksimalt i 
framtida. 
 
14. Ønsker du å fortsette å bruke radiobjel-
ler? 
De aller, aller fleste ønsker å fortsette å bru-
ke «radiobjeller», men noen ser kostnadene 
som en begrensning. Egenadelens størrelse 
vil derfor være avgjørende for dem. Enkelte 
av dem som har de eldste enhetene er heller 
ikke sikre på å fortsette på grunn av for 
mange som kutter ut.  
Det må vurderes om disse kan «byttes inn» 
med nye til en lavere pris. 
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Elektronikkens inntog i saueholdet er 
utvilsomt viktig for framtida. Imidler-
tid er foreløpig ikke dette aktuelt for 
alle. 
 
Én grunn til det er at man ikke har kastet 
seg inn i dataverdenen ennå. Imidlertid vil 
det, spesielt i forbindelse med generasjons-
skiftet, bli flere og flere med datakompetan-
se også blant sauebønder. Det vil være nød-
vendig i framtida. 
Av elektroniske nyheter for småfeholdere 
som har kommet på markedet i løpet av de 
siste to-tre årene kan nevnes elektronisk 
vekt, kraftfôrautomat, saltsteinavlesere, 
PDA, elektroniske øremerker, «over-
våkningskameraer» både i fjøs og ved 

saltsteinplasser («viltkamera» som sender 
bilder) og ikke minst elektroniske sporings-
enheter - «radiobjeller».  
− Jeg synes det er veldig spennende og in-
teressant med radiobjeller. I år har jeg hatt 
sendere på om lag 25 prosent av søyene, og 
jeg er så fornøyd med dette at jeg ønsker å 
ha GPS-er på alle de 90 søyene mine hvis 
det er mulig. Jeg har blant annet problemer 
med at flere dyr tar seg over til Nittedal og 
Hakadal. Der mangler det gjerder, og jeg 
kan ved hjelp av radiobjellene avverge kon-
flikter med beboere og grunneiere der ved å 
hente hjem dyra. Jeg vil også velge ut påsett 
etter hvor dyra holder seg gjennom beitese-
songen, sier Ronny Bjørkdahl i Nannestad. 
Han ser det som viktig å bruke tid foran PC-
en eller iPad-en både morgen og kveld.  

Full kontroll med ny teknologi 

Ronny Bjørkdahl har tatt i bruk iPad og kan dermed logge seg på Telespors nettsider ute i terrenget. Andre 
benytter smarttelefon til samme formål. Stadig flere har også skaffet seg håndholdt GPS for å kunne utnytte 
«radiobjellenes» muligheter best mulig. 
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Smarttelefoner og iPad gir nye muligheter 
for radiobjellebrukere 
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Statistikk 2011: 
Av 633 GPRS-enheter i drift (sau) er det mottatt rapport for 407 stk. (23 av 37 brukere) 
og av 50 lammenoder er det rapportert for 34 stk. 
 

Totalt dyr sluppet i besetningene som har rapportert:     
Antall søyer:……………………………………….   1772 stk 
Antall søyer med radiobjeller:……………………..     407 stk (23 %) 
Antall lam: ………………………………………...   3154 stk    
Antall lam med UHF-sendere:…………………….       34 stk (1,2 %)  
Tap søyer totalt…….………………………………      3,1 % 
Tap lam totalt………………………………………      7,6 %   
 

Feil på nye enheter (2010/2011): ………………….. ca.   7  % 
Feil på gamle enheter (2009 og eldre):…………….. ca. 11 % 
Feil lammenoder (stoppet):………………………… ca. 50 % * 
* noen har virket sesongen ut selv med fuktighet. 
 

Døde søyer funnet pga alarm fra radiobjelle:………. 7 stk. 
Syke søyer funnet pga. alarm (25 m) fra radiobjelle:. 7 stk. 
Døde/syke lam funnet pga alarm fra lammenode:….. 0 stk. 
 

Overordnet rapport med statistikker for hele landet utarbeides av Trøndelag Forskning  
og Utvikling.  

Eksempel på ei søyes bevegelser gjennom beitesesongen 
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Statsråd Lars Peder Brekk var med 
Marianne Aas og Arne Ruud da de 
slapp sauer med «radiobjeller» på 
utmarksbeite i Nannestad.  
 

De benytter elektroniske sporingsenheter, 
på om lag halvparten av de voksne dyra i 
flokken sin. I tillegg prøvde de i år også ut 
sendere på noen lam for første gang. 
Statsrådens visitt var i forbindelse med at 
Newswire lagde den nyhetssak om 
«radiobjeller» for Telenor. 
 

– Radiobjeller på beitedyr har vist seg å ha 
mange fordeler. Bedre dyrevelferd er dek-
kende stikkord. Med dette hjelpemiddelet 
kan man ha god oversikt over flokken, sier 
landbruks- og matminister Lars Peder 
Brekk. – Landbruket tar i bruk ny teknologi 
på mange områder. Å ta i bruk elektronikk 
for å redusere tap på utmarksbeite er viktig. 
En undersøkelse blant 15.000 sauer i fjor 
viser at 3,9 prosent av sauene uten radio-
bjelle ble mistet, men blant de med 
«radiobjelle» var tapet 1,1 prosent. 

Han mener GPS-en  på en måte er det han 
beskriver som ei vinn-vinn-bjelle.  
− Den kommer både dyra og bonden til 
gode, og jeg mener den også bidrar positivt 
samfunnsøkonomisk. Staten har bidratt 
med finansiering i flere år til utprøving av 
dette produktet for å finne de funksjonene 
som gir den beste effekten. Aas og Ruud 
forteller blant annet at de ved hjelp av 
alarmfunksjonene fant tre søyer i fjor som 
var syke. Disse ble tatt med hjem til be-
handling. Uten radiobjella ville disse dyra 
havnet på tapsstatistikken, sier Brekk. 

Landbruks– og matminister Lars Peder Brekk ønsket å høre hvilke erfaringer Marianne Aas og Arne Ruud 
har med «radiobjeller». 

Landbruksministeren  
positiv til ny teknologi for å redusere tap 

Hege Bakke, journalist/prosjektleder TV hos  
Newswire, i aksjon i Nannestad 

Landbruksministeren  
positiv til ny teknologi for å redusere tap 
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Radiobjeller - for framtidas sauebønder 
Erfaringene så langt viser at «radio-
bjeller» er et viktig og ønsket hjelpemiddel 
i framtida, og at de aller fleste som har 
prøvd elektronisk sporing «ikke vil klare 
seg uten». 
 
Stikkord er: Trygghet - bedre oversikt - bedre 
dyrevelferd - mer effektivt tilsyn og mulighet 
til å finne syke dyr - dokumentasjon - enklere 
sanking generelt, og spesielt i områder med 
støy fra fly og større veger - mulighet til å 
oppdage rovdyrangrep - forebygge tap til rov-
dyr- utvelgelse av påsett i forhold til beite-
mønster - færre konflikter med «vanlige folk» 
i boligområder og andre interessegrupper  
(eks. golf, jegere, hytteeiere). 
Dersom alle sauebønder skal få mulighet til å 
benytte elektronisk sporing i framtida er det 
behov for kapital som gjør det mulig å produ-
sere nok til alle og til å utbedre mobildekning-
en. Ved å produsere et stort nok antall vil pri-
sen per enhet bli redusert, men den vil ikke bli 
så lav at det kan forsvares for en sauebonde å 
kjøpe produktet. Statlige midler vil derfor bli 
avgjørende også i framtida.  
Det er derfor viktig å holde kostnadene nede, 
og ikke følge i mobiltelefonens spor - med 

stadig flere funksjoner «som vi ikke trenger».  
De fleste mobiltelefoner i dag er jo egentlig 
ikke telefoner, men en datamaskin det går an å 
ringe med.  
Vi må passe oss for å ikke gå i den samme 
«fella» med GPRS-terminalene. Man må her 
konsentrere seg om de viktigste funksjonene 
og ikke «ta helt av»  med de mulighetene som 
finnes. Noen funksjoner følger selvsagt med 
på kjøpet i takt med utviklingen av kompo-
nentene, men det må være en bevisst holdning 
å holde kostnadsnivået så lavt som mulig og 
ikke putte inn flere funksjoner enn nødvendig. 
Inntil videre bør etter min mening GPRS-
terminalen forbli som den er, med de forbed-
ringer som er nødvendig for å få et enda mer 
stabilt produkt. Får man bort de «falske alar-
mene» og bedre mobildekning er vi kommet 
svært langt. Det bør nå satses på å få produsert 
en lammesender som fungerer, blant annet 
med en klaveløsning som holder. Teknologien 
ligger jo i stor grad klar, men funksjonene må 
også forbedres. Lammesendere er svært viktig 
ikke minst i forhold til rovdyr.  

Magnar Haraldsen 
koordinator for radiobjelleprosjektet,  

Akershus Sau og Geit 


