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Organisert beitebruk  2016



2016



1995 2000 2005 2010 2015 2016

Froland 10,1 6,7 9,1 10,3 7,2
16,4

Åmli 4,8 4,9 6,1 6,3 3,3
8,0

Evje og Hornnes 6,6 13,0 18,3 30,0 11,7
17,1

Bygland 4,8 6,0 9,7 9,7 5,3
6,1

Valle 2,8 3,2 4,5 5,6 6,0
7,2

Bykle 2,9 3,8 2,8 5,2 5,2
3,0

Aust-Agder** 4,7 5,0 6,7 7,4 5,8
6,5
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Beitesesongen 2016



Aust Agder Radiobjøllelag
Beitesesongen 2016



Oppsummering av beitesesong

• Brukere i beite-/sankelag som har brukt AA-bjeller, strekker seg fra Valle i nord, 
Tvedestrand i øst til Lillesand i vest.

• Det var i 2016: 45 brukere av AA-bjeller fordelt i 12 søkende beite-/sankelag. Økning fra 
38 søkere og 9 søkende sankelag i 2015.

• Tildeling bjeller blir basert på antall vinterforet sau hos søker, og vektet mot grad av tap til 
rovdyr i søkers beiteområde. 

• Bjellelaget har til sammen 24stk Telespor + 30stk lammenode bjeller (mobil dekning) og 
150stk Findmysheep bjeller (GPS) pluss 3stk ladebrett.

• Tilsynelatende noe dårligere sendeintervall i 2016, kommer mer under slide for 
«Forbedrings Potensiale». Men man må regne med at 1-2 meldinger blir hoppet over i 
begynnelsen og midten av beitesesongen da sendefrekvens er lav. 

• Ikke meldt om tap av sau til rovdyr med AA-bjelle i år, men bjellene har vist seg nyttig i 
sanken. Perfekt dersom mobildekning og man kan bruke Findmysheep appens «gå-til-
funksjonen» på mobilen.



Prøve prosjekt lammenoder

• De 30stk lammenoder som var til test i fjor er blitt oppgradert og 
blitt i bjellelagets eie, og har i år blitt utleid til brukere lokalisert i 
Bygland, Valle og Setesdal Vesthei (brukere fra Birkenes).

• Mye bedre kvalitet/holdbarhet på sendere, ikke meldt om noen 
som ikke har sendt frem til beiteslutt. 

• Lammenodene ble i år hovedsakelig brukt på voksne sau pga
leverandør rotet bort lammeklaver. Disse har vi nå mottatt for 
beitesesong 2017.



Forbedrings potensiale
• Brukere må søke tidlig, og vi i AA-bjøllelag skal forbedre søknadsmal for 

2017.

• Relativt ustabil sending i år i forhold til sende intervall på FMS bjellene. 
Eksempelvis hadde 25% ikke sendt på 3 døgn eller mer i midten av 
August. 

• Dette er tatt opp med leverandør, to tiltak vil bli iverksatt for 2017, det ene 
er at alle bjeller som har «avvik» vil bli sendt til leverandør for kontroll. Og 
det andre er at sendefrekvens skal reduseres til ca 13-14 timer som 
lengste intervall. 

• I tillegg til årets ladebrett i Bygland og Valle bør det plasseres et ladebrett i 
Evje, da er vi bedre dekket for avskruing av bjeller så tidlig som mulig, 
etter sanking.

• Grunn: Det påløper mye unødig kostnad ved at bjella sender lenge utover 
høsten.

• Følg med på NSG/Aust-Agder sine sider for info når beitesesong nærmer 
seg. 



Avslutning

• I 2016 fakturerer vi 250,- + moms for hver bjelle. Det blir ikke 
fakturert for de som har feilmeldt fullstendig. (2-3stk)

• Det gjenstår pr dags dato ca 2/3 bjeller som ikke er blitt 
returnert til bjellelaget.

• Det vil bli sendt ut faktura for bruk av bjeller i løpet av kort tid. 

• Faktura for overforbruk vil i 2016 bli etterfakturert.

• Det er helt konkrete planer om å kjøpe ytterligere 25-30 FMS 
bjeller før beite sesong 2017.

• Send gjerne tilbakemeldinger på SMS eller mail om dere har 
ris/ros som kan bidra til bedring av utleie av elektroniske bjeller.



Takk for oppmerksomheten!

Og vi håper så mange som mulig søker om bjeller for 2017.

Sendes til epost: magnus.torsvik@hotmail.no


