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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 basestas-
joner 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 se-
songen 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 opp-
gradere. De fungerer allikevel bra og er til stor nytte, selv om ikke alle funksjoner er like stabi-
le. 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 beset-
ninger 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 ik-
ke 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. 
 
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 
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Kommunikasjon 
E-post og SMS er benyttet til å holde kon-
takten med brukerne. Dette fungerer ganske 
greit, selv om enkelte nok leser e-post for 
sjelden.  
Også Telespor har løpende lagt ut informa-
sjon på sine nettsider. 
 
Opplæring - kompetanse 
Bruksanvisninger for både terminaler og 
montering av vekter på klave (Os Id) fulgte 
med da terminalene ble utlevert og kunne i 
tillegg lastes ned fra de respektive leverand-
ørers nettsider.  
Det har vært en del tekniske spørsmål til 
koordinator og direkte til Telespor. Etter 
hvert som flere har tatt i bruk «radiobjeller» 
har mange nye brukere også fått assistanse 
fra de mer erfarne. 
 
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 det-
te ytterligere. Hos noen har for stor andel 
stoppet i løpet av sesongen. Samlet feilpro-
sent for alle innrapporterte enheter ligger på 
om lag 11, noe som er for høyt. Hovedårsak 
er mange gamle enheter.  
Det har vært svært lite nedetid fra Telespors 
side, men ved enkelte anledninger har kart-
løsningen vært borte. I år ble SMS-varsling 
en betalt tjeneste.  
Det er fortsatt for mange «bevegelses-
alarmer» (såkalte dødsvarsler) som ikke er 
reelle. Telespor opplyser at dette ikke er en 
feil, og at hver enkelt bruker må sette alarm-
tiden opp til f. eks. 5 timer for å eliminere 
bort at dyra faktisk ligger i ro i 3 timer.  
I år har det også kommet mange alarmer for 
lav batterispenning. De aller fleste av disse 
har vist seg å ikke være reelle, og Telespor 
opplyser at det en feil i systemet. Dette må 
rettes. 
Hos flere brukere har for mange enheter 
stoppet i løpet av sesongen. Iflg. Telespor 
kan dette skyldes en feil i software.  
Det var noen oppstartproblemer da det viste 
seg at noen enheter var merket med feil id. 
Dette fant vi ut av, og alle enhetene ble satt 
i drift. 

Bruksfordeler 
Det store flertall av brukerne opplyser at de 
har nytte av å bruke elektroniske sporings-
enheter. Som tidligere er det en det variasjo-
ner på mobildekningen, og dermed har en-
kelte mindre nytte av å bruke «radiobjeller». 
Som tidligere er tilbakemeldingene om de 
vil fortsette å bruke sendere på dyra noe for-
skjellig - alt fra dem som vil levere inn en-
hetene til de som vil ha på hele besetningen 
hvis mulig. 
 
Økonomi 
Egenandelen per sender var også denne se-
songen 200 kroner.  
Dette synes å være en pris som de fleste sy-
nes er ok. Høyere bør den ikke bli. 
210 enheter ble tilført i år via ordningen fo-
rebyggende– og konfliktdempende tiltak 
(FKT) og organisert beitebruk (OBB).  
 
Bestilling 
Tidspunkt for bestilling av enheter hos Te-
lespor og behandling av søknad om midler 
hos Fylkesmannen er fortsatt ikke synkroni-
sert. Det fører til at det er vanskelig å 
(bestille) signalisere et antall til Telespor 
innenfor fristen de setter. 
I år gikk dette allikevel fint siden det var 
enheter på lager. 
 
Rapport og statistikker 
Hver bruker fikk også i år tilsendt skjemaet 
som bygger på Det nasjonale beiteprosjek-
tets skjema fra 2010. Det ble av beitepro-
sjektet opplyst at det skulle utarbeides et 
nytt og forenklet skjema, men så har ikke 
skjedd. Innrapportering/tilbakemeldinger 
har kommet fra bare 21 besetninger (46 pro-
sent), noe som representerer 511 GPRS-
enheter av 877. Totalt antall søyer i disse 
besetningene er 1232. 
Det må utarbeides et enklere rapportsystem 
for neste sesong. 
 
Oppgradering 
Enheter i nummerseriene 40000 og høyere 
kan oppgraderes til nyere software. Det vil 
bli sendt ut ny informasjon om hvilke sen-
dere som vil bli prioritert og hvordan vi kan 
gjennomføre dette.  
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1. Har bruk av elektronisk overvåking ført 
til en mer effektiv beitebruk for deg?  
De aller, aller fleste hevder at elektroniske 
sporingsenheter har ført til et mer effektivt 
beitebruk. 
 
2. Har du hatt nytte av radiobjellene til 
planlegging  av tilsyn og sanking? 
For de aller fleste bidrar radiobjellene posi-
tivt. Imidlertid er nytten varierende pga dår-
lig mobildekning i noen områder. 
 
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 har funnet døde og syke dyr pga av 
alarm fra sporingsenheten. Også dyr på av-
veie har blitt oppdaget slik at eiere kunne 
gjøre tiltak.  
 
4. Benytter du håndholdt GPS? 
Flere bruker håndholdt GPS. Imidlertid tar 
stadig flere i bruk teknologien og mulighet-
ene som i dag finnes i mobiltelefoner. 
 
5. Har du reddet dyr pga radiobjeller? 
Enkelte dyr har blitt hentet hjem for be-
handling. 
 
6. Har det vært tap til rovdyr i ditt beiteom-
råde? 
Ingen av dem som har svart har meldt om 
dokumentert tap til rovdyr. 
 
7. Hvor mange av senderne har kuttet ut? 
(Ant du har totalt + hvor mange som stop-
pet) 
Generelt har for mange sendere kuttet ut i 
løpet av sesongen. 
 
8. Funksjonalitet/bruk av kartløsning, for-
slag til forbedringer. 
● De «falske» alarmene må bort/reduseres 
● Måling av batterienes nivå må være nøy-

aktig. Det kom mange alarmer om lav spen-
ning som ikke var reelle. 
● Dårlig mobildekning i enkelte områder 
må forbedres 
● Mer detaljert kartløsning og en enklere 
manøvrering. 
 
9. Framtida – ser du på radiobjeller som et 
viktig hjelpemiddel i framtidas dyrehold? 
Tilnærmet alle ser elektronisk sporing som 
et viktig hjelpemiddel i framtida.  
 
10. Hva mener du er maksimum akseptabel 
årlig kostnad? 
Her spriker det selvsagt noe, men de fleste 
synes en egenandel på inntil 200 kroner er 
akseptabelt.  
 
11. Har du mistet noen sendere? 
Svært få sendere er mistet.  
 
12. Har du brukt Moen eller Os klaver? 
Det store flertall bruker Os klaver. Imidler-
tid synes det ikke å være noen forskjeller 
mellom leverandørene Os Id og Moen ang. 
at klaver blir mistet. 
 
13. Mobildekning i ditt beiteområde?  
Som tidligere er det store variasjoner på 
mobildekningen. For å utnytte elektronisk 
sporing maksimalt må dette forbedres.  
 
14. Ønsker du å fortsette å bruke radiobjel-
ler? 
Noen få ønsker å levere inn GPRS-enhetene 
av forskjellige årsaker. Imidlertid melder 
flere om at de ønsker å bytte ut en del av de 
eldre enhetene fordi alt for mange av dem 
har stoppet i løpet av sesongen. Noen har 
allerede meldt om at de ønsker å øke antal-
let. 
 

Kort oppsummering av tilbakemeldinger fra brukerne: 
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En sau, som normalt beiter på Østsida i Eidsvoll, kom fullstendig på utur i sommer. Eieren 
fulgte bevegelsene en stund før han forsøkte å hente den hjem. Imidlertid lyktes han ikke å 
få tak i søya og hennes to lam.  
Så kom det en telefonhenvendelse fra en familie på campingtur ved Setten i Setskog som 
hadde reddet søya og lammene opp fra vannet. Hvorfor og hvordan sauene havnet i vannet  
er ikke kjent. 
Hele historien kan du lese på rb.no - denne linken 
http://www.rb.no/lokale_nyheter/article6180405.ece 

Setskog 

På langtur 
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Beitedyr fra Nannestad i forskningsprosjekt 
Beitebrukerne i Nannestad, som benytter radiobjeller, fikk i vår en henvendelse fra Senter 
for bevaringsbiologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, angående bruk av 
data fra «radiobjellene» gjennom beitesesongen. Nannestad sankelag (sau) og Nannestad 
beitelag (storfe) inngikk hver sin avtale, som blant annet ga forskerne tilgang til loggen til 
hver beitebruker.  
 
Forskerne Ivar Herfindal og Hilde Wam var gjort kjent med at det var radiobjeller i bruk i 
det samme området som det også er merket en del elg. De ønsker å bruke data fra både 
sauer, storfe og elg til prosjektet «Økt uttak av trevirke i den boreale barskogen- konse-
kvenser for næringer relatert til ville og tamme klauvdyr». (Se nærmere beskrivelse av 
prosjektet på neste side).  
 
Det var ønskelig med så hyppig rapportering som mulig, og GPRS-enhetene ble satt til å 
sende hver 6. time. Dette ser ut til å ha gått fint. Alarmer for lav batterispenning førte til 
frykt for at senderne skulle gå tom for strøm. Flere sendere ble derfor satt til sende hver 
12. eller 24 . time i en periode. Imidlertid opplyste Telespor at dette var en feil i systemet, 
og at batterialarmen ikke var reell. Ikke noe tyder på at sendinger fire ganger i døgnet er 
for mye i dette området, hvor det stort sett er bra mobildekning. 
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Økt uttak av trevirke i den boreale barskogen 
- konsekvenser for næringer relatert til ville og tamme klauvdyr. 
Av Ivar Herfindal (PhD, Forsker) 
Senter for bevaringsbiologi 
Institutt for biologi 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
N-7491 Trondheim  
Norske myndigheter har en målsetning om at produksjonen av bioenergi skal dobles innen år 2020, 
hvorav den boreale barskogen har et av de største potensialene. I dette prosjektet vil vi undersøke 
hvordan økt uttak av trevirke vil påvirke næringene som er avhengig av skogen som beiteområde 
for ville og tamme klauvdyr. Dette er næringer som har høy biologisk, økonomisk og kulturell 
betydning, men som til nå langt på vei har vært oversett i det stadig økende fokuset på skog som 
kilde til bioenergi. I denne problemstillingen ligger det mulige interessekonflikter, og prosjektet er 
således spesielt relevant for både den overordnede målsetningen til NATUROGNÆRING 
(”bærekraftigverdiskapning i naturbaserte næringer”), og det prioriterte kap. 5 i nåværende utlys-
ning (”areal- og ressursbrukskonflikter i næringskjedene”). 
Skogbruk har stor påvirkning på ressursgrunnlaget for klauvdyr, og denne påvirkningen kan både 
begunstige og begrense næringene relatert til dem. F.eks. er det normalt 5-10 ganger så mye 
lauvskudd tilgjengelig på ei hogstflate som i eldre skog. Samtidig inneholder den eldre skogen 
viktige ressurser som vi i liten grad finner på hogstflatene, som blåbærlyng og skjulhabitat mot 
rovdyr og dårlig vær. Store endringer av skoglandskapet kan også endre spesielt de ville dyras be-
vegelsesmønster, noe som også kan gi konsekvenser på tvers av rettighetshavere og eiendomsgren-
ser. 
Likeledes vil disse endringene kunne virke tilbake på skogbruket ved at et økt beitetilbud inviterer 
til økte klauvdyrbestander i skogen, som igjen kan gi økte skader på drivverdige treslag. Selv om 
vi vet mye om klauvdyr og deres ressursbruk i den boreale barskogen, mangler vi en del kunnskap 
som er nødvendig for å se dette i en større sammenheng, ikke minst med tanke på de endringer i 
skogskjøtsel og avvirkning vi forventer pga. satsningen på bioenergi. 
Dette prosjektet vil derfor koble sammen data fra flere tidligere forskningsprosjekter med nytt 
materiale i et utbredt tverrfaglig samarbeid mellom en rekke nasjonalt og internasjonalt anerkjente 
forsknings-institusjoner. Prosjektet vil bli administrert av Bioforsk (avd. Økologisk, Tingvoll) og 
ledes av Hilde K. Wam (Bioforsk/UMB). Kjernegruppa for prosjektet inkluderer også Erling J. 
Solberg (NINA), Ivar Herfindal (NTNU) og Ole Hofstad (UMB). I tillegg til disse institusjonene 
vil det være med forskere fra SkogOgLandskap, Laval University i Canada, University of Ham-
burg i Tyskland og James Hutton Institute i Scotland. Fordi prosjektet har en sterk brukerrettet 
målsetning, vil det også ha en sterk medvirkning fra ulike brukergrupper. Husdyr- og skogeiere vil 
stille med viktige case data, tilgang til dyr/utstyr og rundt 850 arbeidstimer i felt. 
Det brede samarbeidet skal munne ut i både kunnskap og verktøy skognæringene kan bruke til å 
operere innenfor bærekraftige rammer. Vi vil oppnå dette formålet ved å: 
1) Tallfeste hvordan økt uttak av trevirke fra skogen (inkludert endret hogst- og skjøtselspraksis) 
vil virke inn på mengde og næringsinnhold av beiteplanter for klauvdyr (Arbeidspakke 1). 
2) Kartlegge diett og habitatbruk (herunder skadebildet på drivverdige treslag) hos økonomisk 
viktige klauvdyr (elg, sau, storfe) i en rekke skogområder med varierende naturgrunnlag og 
beiteintensitet (Arbeidspakke 2). 
3) Utvikle et modellverktøy som kobler økonomiske og biologiske faktorer for å kunne avgjøre 
optimal bruk av skogen som samlet ressurs for beitende klauvdyr og ulike skogbruksregimer (for 
eksempel tømmer eller energiformål) (Arbeidspakke 3). 
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Statistikk 2012: 
Av 843 GPRS-enheter i drift (sau) er det mottatt rapport for 511 stk.  
(21 av 46 brukere). 
 

Totalt dyr sluppet i besetningene som har rapportert:     
Antall søyer:……………………………………….   1232  
Antall søyer med radiobjeller:……………………..     511 (41 %) 
Antall lam: ………………………………………...    1987      
Tap søyer totalt…….………………………………    ca.   3 % 
Tap lam totalt………………………………………    ca.   5 %   
 

* Feil på nye enheter (2010/2012): …………………..   ca.   6 % 
* Feil på gamle enheter (2009 og eldre):……………..   ca. 13 % 
 

** Døde søyer funnet pga alarm fra radiobjelle:………. 4 stk. 
**Syke søyer funnet pga. alarm (25 m) fra radiobjelle:. 5 stk. 
 
* Såkalte «falske» 3-timersalarmer, som i virkeligheten er reelle, er definert som feil 
i disse tallene.  
 

**På grunn av svar fra få brukere, og til dels manglende opplysninger fra flere av 
dem som har svart, viser ikke disse tallene det faktiske forhold og har i så måte  
begrenset verdi. 
  
Overordnet rapport med statistikker for hele landet utarbeides som tidligere av  
Trøndelag Forskning og Utvikling.  
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Neste sesong 
Det er viktig å begynne å 
planlegge neste år beite-
sesong allerede nå. Det be-
gynner å bli mange enheter i 
systemet. 
 
Service   
Det er viktig at hver enkelt 
så fort som mulig sender inn 
alle enheter man mener det 
er feil ved, og at retningslin-
jene fra Telespor for dette 
følges. Informasjon er sendt 
til alle. 
 
Oppgradering: 
Det anbefales å oppgradere 
flere av enhetene til nyere 
software, og dette er noe 
som kan vi kan utføre i laget. 

Hvilke nummerserier/
versjon software vi tar sikte 
på først kommer vi tilbake 
til. 
 
 
Det blir derfor viktig at bru-
kerne samler enhetene som 
blir aktuelle og merker dem 
med navn før de leveres inn. 
De må da tas av klaven og 
rengjøres.  
Vi må gjøre en prioritering. 
Trolig vil det ikke bli nød-
vendig å oppgradere enheter 
som er fra 2011 og nyere til 
neste sesong. 
 
Gamle enheter byttes 
Det er fortsatt mange gamle 
enheter i bruk i Akershus - 
de aller eldste er ombygde 

fra 2007. Disse har ikke 
samme funksjoner, og virker 
ikke like godt som de nyere 
terminalene. De utgjør fler-
tallet av enheter som stop-
per/får feil. Styret i ASG vil 
ta stilling til hvilke enheter 
som må byttes ut.  
 
Rapportering 
For å kunne lage en rapport/
oppsummering av beite-
sesongen er vi avhengige av 
å få tilbakemeldinger fra 
brukerne. Denne sesongen 
var det få som ga tilbakemel-
ding innenfor satt frist.  
Utarbeidelse av et nytt og 
enklere svarskjema er også 
nødvendig. 
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Eksempler på hvordan to 
søyer har beveget seg i 
løpet av en beitesesong 
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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. 
Timeintrervallet 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 terminalen de siste 48 timene. 

Rapporteringsintervall 
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. Vi 
anbefaler 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 passordbeskyttede brukerportal på internett. Man treng-
er ikke å installere noen programvare. På brukerportalen kan man blant annet se alle indi-
videne i et kartutsnitt og velge hvor ofte terminalene skal rapportere posisjon. 

Telespor-systemet 

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

www.telespor.no 


