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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 Fei-
ring, 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 mulig-            
             heter for vann å trenge inn i batteriboksen. 
   

I 2008 ble en testutgave av UHF benyttet på lam. Den viste seg å ha liten rek-
kevidde. 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 mis-
tet. 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 hadde ikke nyeste software, og lot seg heller ikke oppgra-
dere automatisk. De fungerte allikevel bra og var til stor nytte, selv om ikke alle 

funksjoner var 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». Lammeenheter 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 Akers-
hus 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 gene-
rasjon UHF-sendere for lam testet gjennom Det nasjonale beiteprosjektet. Det var i alt 40 brukere, av disse had-
de 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 ble 
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.   
 
2014: 1318 GPRS-terminaler var registrert hos ASG. 53 sauebesetninger deltok. Det er også testet 20 lammeno-
der i to besetninger.  Det var 18 enheter på storfe gjennom ASG (Gjerdrum). Nannestad beitelag ble før sesong-
en skilt ut som egen driftsenhet. 
 
2015: Det ble tilført 122 terminaler  til søyer og 65 nye lammenoder (GSM). 
Det var registrert totalt 1507 enheter hos Telespor, (inkl. de gamle UHF lammenodene, enheter satt i support, 
mistet, deaktivert og Gjerdrum beitelag - storféterminaler som er fra starten på prøveprosjektet). 
Det ble også testet ut 10 enheter av typen Find My Sheep, som kommuniserer via satellitt, og er dermed ikke 
avhengig av mobildekning. Disse ble testet på østsida av Mjøsa/Vorma i Eidsvoll, der det er varierende mobil-
dekning. Området er også utsatt i forhold til rovdyr. Tyngden av nye lammenoder ble også brukt i området øst 
for Mjøsa/Vorma. 
Totalt 60 sauebesetninger benyttet elektronisk sporing i Akershus. 
 
2016: Det ble tilført 200 nye enheter av Radiobjella gen 3. 65 lammenoder til testing (også gen 3) fra 2015 ble byttet 
inn pga feil i programvare og erstattet med nye. Med utrangeringer av defekte sendere, sendere satt i status support, 
mistet, deaktivert (i dette antallet ligger det noen «etternølere») var det 1628 enheter det ble fakturert egenandeler 
for gjennom Akershus Sau og Geit. Enkelte har noen egne sendere i tillegg. 63 sauebesetninger benyttet sporingsen-
heter i år.  
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Deltakere elektronisk sporing av sauer 2016  
Eidsvoll: Stein Bentstuen,   Ole Johan Venger  Peder -
sen,  Helge Olaf Aas, Marius Røer Andresen, Audun 
Knutsen, Hans Chr. Ørbæk, May-Lis Ekstrøm Hoel, Jo-
runn Karlsen, Terje Brustad, Mona Solberg, Mina og  
Anders Klaseie, Rita og Roy Granum, Wenche Helene 
Lesja. 
   
Feiring: Even Anders Tosterud, Frank Svendby, Gud-
mund Svendby, Halvor Sjuve, Torkild Wangen, Gunnar 
Sjuve, Borg Bjørnstad, Jens Ola Lundstad, Geir Ola Dis-
serud, Hanne Hilde. 
 
Hurdal: Ann-Christin Bamrud, Sam Sjøgren, Ketil Mel-
vold, Toril Lundberg, Roar Johansen, Elisabeth Stokke-
nes, Roger Skjølås, Bjørg K. Sibilrud, Atle Solsrud, Kjetil 
Fagerlund, Kai Høgbakken, Arne Fagerli, Arild Stenbrå-
ten, Lars Hallvard Morten.   
 
Nannestad: Arne Ruud/Mar ianne Aas, Marianne Ha-
raldsen, Ola Granaas, David Eik, Bjørn Røtterud, Elin Mo 
Weberg, Kenn Berntsen, Kåre Schei, Trond Korvald, Ing-
run Nordengen, Sigurd Røyrvik, Lars Brustad, Sven Jo-
han Holter. 
 
Asker og Bærum: Johan Persbråten, Knut Ulbråten, 
Kristian Bakke, Tanja  Storløkken, Olaf Bryn Røkholt, 
Halvard Wang, Bergvang as v/Sven-Erik Gullbekk.   
 

 

Gjerdrum: Hans Olav Ask, Georg Molvig, Anders  
Østensen, Eivind Løken, Ragnar Hennum,  
Thor-Rainer Kjærstad. 
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 
 

Trygghet med radiobjeller  
 

Jeg tenker på radiobjellene som en 
trygghet dersom det skulle komme rov-
dyr i beiteområdet.  Man kan oppdage 
unormal aktivitet hos dyra, og slik opp-
dage rovdyrangrep nærmest med en 
gang. Og så kan man gå rett på dyra 
som eventuelt ligger stille. Det er også 
nyttig på den måten at man veit hvilke 
områder sauen bruker. Det som er den 
største usikkerheten, og det største pro-
blemet, er mobildekningen i enkelte bei-
teområder.  
 
Effektivisering 
Jeg er ikke sikker på om det er riktig i 
forhold til økonomien i saueholdet at 
alle søyer skal ha en sender til 200 - 250 
kroner i årlig leiekostnad. Men dette 
handler vel mye om at vi har begrensa 
med tid. Mange har jobb og andre for-
pliktelser i tillegg til gårdsdrifta, og der-
for er dette en fornuftig effektivisering 

av tilsyns- og sankejobben, i tillegg til 
at det er en trygghet i forhold til rovdyr-
angrep, løse hunder og eventuelle andre 
hendelser. Da er det lurt å bruke mest 
mulig av informasjonen som «bjellene» 
gir, og å følge godt med.  
 
– Lag rutiner 
Jeg vil oppfordre alle til å lage rutiner 
for å teste «bjellene» senest før beite-
slipp. Lag en liste med test1, test2 osv., 
så kan man endre navnet til søyenum-
meret seinere. Det andre jeg vil opp-
fordre til er at man bruker «bjellene» 
aktivt når man går tilsyn, og at man føl-
ger med på kartet daglig gjennom beite-
sesongen. Da kan man også lære seg 
hvor sauene går. Se på spor for noen 
dager/uker og se hvordan de beveger 
seg. Jeg er sikker på at mange har blitt 
overraska og lært noe nyttig av denne 
funksjonen.  

 
Håvard Semb, 
leder for Akershus Sau og geit  

«Jeg er ikke sikker på om 

det er riktig i forhold til 

økonomien i saueholdet 

at alle søyer skal ha en 

sender til 200 – 250 kro-

ner i årlig leiekostnad» 

Håvard Semb 

mailto:fmoaasl@fylkesmannen.no


Kommunikasjon   
E-post og SMS er som tidligere benyttet til å holde kon-
takten med brukerne. Dette fungerer greit. Også Telespor 
har løpende lagt ut informasjon på sine nettsider.  
  

Veiledning 
Et hefte med oppstarttips ble 
sendt alle på e-post før sesong-
start. Fullstendige brukervei-
ledninger ligger leverandørers 
nettsider og synes å være god 
nok veiledning.  Det har også 
i år vært noen henvendelser 
til koordinator, men merk-
bart færre enn det var tidli-
gere.  
 

Tekniske feil/
feil bruk 

Som tidligere år har det vært 
noen sendere med feil. Det er 
fortsatt en del såkalte 
«dødsvarslinger» - det vil si 
bevegelsessensoren, som ikke 
er reelle.  Dette skyldes nok 
«treg sensor» på noen eldre 
enheter, men også at dyra fak-
tisk kan ligge så rolig i tre timer  

  at sensoren ikke registrerer be-
vegelse. Ofte ser man dette opptrer om natta. 
Bevegelssensoren i de nyere terminalene ser ut til å være 
mer stabil.   
Det er fortsatt noen som glemmer å sjekke senderinter-
vall for sine enheter. Flere  terminaler har stoppet på 
grunn av at batteriene er gått tomme. For neste sesong vil 
koordinator  informere om dette ekstra tydelig. 
 

Service 
Enheter med feil skal sendes inn til sjekk hos Gylling. 
Det er imidlertid også i år noen brukere som har sluppet 
dyr med sendere innstilt med for hyppige rapporteringer, 
eks. 5 min/10 min/1 time, noe som har ført til at batterier 
er gått tomme for strøm. 
Hver enkelt bruker 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. Alle er også bedt om å sjekke om sine enheter 
ev. har stoppet på grunn av at de er gått tomme for strøm 
pga feil bruk.. Disse skal da ikke sendes inn. 
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 der-
for ute av drift. Det er sendt ut en påminnelse om dette. 
 

Reklamasjoner 
Det er kommet noen henvendelser fra brukere som påpe-
ker at det ikke bør kreves egenandeler for enheter som 
ikke virker tilfredsstillende. Det er derfor laget et system 

for innmelding av reklamasjoner. Dette er nødvendig da 
også leverandør eventuelt skal reklamere videre til pro-
dusent. 
 

Lagring 

Brukerne er også i år minnet om viktigheten av å ta ut 
batteriene etter endt sesong, og at enhetene lagres på en 
ordentlig måte. Enheten kan ta skade når den blitt liggen-
de med batterier uten strøm. Dessuten påløper det kostna-
der så lenge de ligger «på låven» og rapporterer.  

 

Nettsider  
Telespors nettside har 
fungert  bra. Det ble i høst 
utarbeidet en ny nettside, 
spesielt tilpasset bruk på 
mobil/nettbrett. Bruk av 
app blir dermed mindre 
aktuelt. 
 

Mobil-app 
Telespor presenterte i 2015 
to mobil-apper for Android 
som viser posisjonsdata 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 Norgeskart.  
 

Økonomi  
Egenandelen per terminal ble i år økt til 250,- (+mva)  
Alle brukerne har betalt. 
 

Organisering 
ASG har endret litt på organiseringen av «radiobjelle-
prosjektet». Oppgavene knyttet til radiobjeller er nå for-
delt mellom flere personer i styret, som nå deltar mer i 
administreringen sammen med koordinator. 
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http://www.lindholtdata.no/


Mobildekning 
Det er fortsatt varierende dekningsforhold for mobiltele-
fon i fylket, noe som gjør at enhetene har mindre nytte 
for noen enn for andre. Østsida i Eidsvoll er ett av områ-
dene hvor mobildekningen er dårlig. I disse områdene 
var det igjen tap til ulv i løpet av sommeren. Dette er en 
ekstra dårlig kombinasjon. 
 

Oppgradering  
Det har heller ikke år vært nødvendig med oppgradering 
av programvare. 
 

Generasjon 3 
Nyeste utgave av «radiobjella» er enheter (GSM) som 
kan benyttes på både søyer og lam. Den veier bare halv-
parten (110 g) av den tidligere utgaven, og er garantert 
2000 rapporteringer, mot 1000 for den gamle.  
Det var imidlertid ikke preget inn serienummer utenpå 
senderen. Det står bare under enheten, på et merke som 
er klistret på. Dette er plassert slik at det lett kan rives av 
når enheten monteres på klaven og dermed kan id-nr. bli 
borte. Dette er tatt opp med Telespor ifbm produksjon av 
nye enheter. 
Den nye enheten krever ingen motvekt, og er dermed 
mye enklere å montere på klaven. Det kan synes som 
disse enhetene rapporterer flere ugyldige posisjoner på 
lam enn på søyer. 
 

Lammenoder-UHF 
Det ble i år også brukt 16 lammenoder (UHF). Diss fung-
erer, men det er for mange «operasjoner» for brukeren 

dersom man skal ha oversikten f.eks. hvis et lam kommer 
bort fra mora. Disse fases ut etter hvert som de stopper. 
 

Oppsummering og statistikker  
Det ble i år utarbeidet et nytt web-basert rapportskjema i 
samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 
Det store flertall av brukerne opplyser at de har stor nytte 
av å bruke elektroniske sporingsenheter og at funksjona-
liteten samlet sett har vært god. Som tidligere er det en 
del variasjoner på mobildekningen. 87 prosent av bruker-
ne har gitt tilbakemeldinger.   
 

Find My Sheep 

Enhetene (8 stk) fra Find 
My Sheep ble «lyst ut på 
det åpne marked» etter at 
de som brukte dem i 2015 
ikke ønsket å fortsette med 
FMS.  Det var imidlertid 
liten interesse for å prøve 
disse, men to besetninger i 
Asker og Bærum benyttet 
dem i år. Tilbakemeldinger 
derfra er dessverre heller 

ikke positive. Brukerne opplyser at de opplever systemet 
som tungvint.  
Find My Sheep er sporingsenheter som kommuniserer 
via satellitt,  og som dermed ikke er avhengig av mobil-
dekning.  
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 Antall søyer og lam med sender  

34,6 % 
1 % 

Andel av alle søyer på utmarksbeite i Akershus med 

radiobjeller utgjør ca. 27 %, andel  lam er 0,5 % 
* Basert på svar fra 87 % av brukerne 

* * * * 
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Flere brukere opplyser at de  satte enhetene på hyppigere rapportering for å øke beredskapen da det ble meldt  

om observasjoner av ulv i tilliggende områder. 
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* Tilbakemeldingene sier ikke noe om dyra ble tapt 

Rovdyrskader, ulykker, sykdom m.m. *  

Eksempel på besetning i kart 
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Nøkkeltall fra Telespor 

Statistikken er generert på bakgrunn av data hentet fra aktive enheter som 

har rapportert i perioden 1.7 til  og med 31.8 i årene 2016, 2015, 2014 og 

2013. Perioden er valgt slik for å unngå at data fra slipp og sanking skal for-

bedre resultatet og gi et feilaktig bilde, da dekningen som oftest er mye 

bedre der dyrene slippes og hentes inn. I 2013 er det kun enheter med siste 

versjon av firmware (1067 eller 1068) som er benyttet. Grunnen til dette er 

at det vil være lettere å knytte en eventuell forbedring til endringene som ble 

gjort vinteren 2012-2013 dersom vi ikke inkluderer enheter som ikke ble 

oppgradert. 

 

Kilde: Telespor 

 2013 2014 2015 2016 
Endring  
13-14 

Endring  
14-15 

Endring  
15-16 

Antall meldinger 5 106 463 6 553 486 7 295 777 8 558 369 28,34 % 11,33 % 17,31 % 

Antall gyldige posisjoner 4 435 210 5 763 034 6 527 255 7 567 962 29,94 % 13,26 % 15,94 % 

Andel gyldige posisjoner 86,85 % 87,94 % 89,47 % 88,43 % 1,25 % 1,74 % -1,16 % 

Antall enheter i utvalg 21 942  26 625  28 812  32 592  21,34 % 8,21 % 13,12 % 

Snitt rapporter per enhet 232,7 246,1 253,2 262,6 5,76 % 2,88 % 3,70 % 

Snitt gyldige posisjoner per enhet 202,1 216,5 226,5 232,2 7,08 % 4,66 % 2,50 % 

Snitt antall meldinger per dag per enhet 3,8 4,0 4,1 4,2 5,76 % 2,88 % 3,70 % 

Snitt antall gyldige posisjoner per dag per enhet 3,3 3,5 3,7 3,7 7,08 % 4,66 % 2,50 % 

Antall meldinger levert "on-time" 4 003 270  5 154 712  5 804 106  6 817 779  28,76 % 12,60 % 17,46 % 

Andel rapporter levert "on-time" 78 % 79 % 80 % 80 % 0,33 % 1,14 % 0,14 % 

Andel meldinger lagret (utenfor dekning, opp-
koblingsproblemer) 22 % 21 % 20 % 20 % -1,20 % -4,21 % -0,53 % 

Snitt antall gyldige posisjoner per dag per enhet 
levert "on-time" 2,6 2,7 2,9 3,0 7,44 % 5,86 % 2,64 % 

        

2016 Akershus M&R L&V N/T Oppland Buskerud  

Antall meldinger 381 336 424 345 187 871 1 503 223 581 199 274 373  

Antall gyldige posisjoner 328 624 390 474 146 819 1 359 389 528 458 233 889  

Andel gyldige posisjoner 86,18 % 92,02 % 78,15 % 90,43 % 90,93 % 85,24 %  

Antall enheter i utvalg 1 410  1 699  595  5 333  2 754  1 247   

Snitt rapporter per enhet 270,5 249,8 315,7 281,9 211,0 220,0  

Snitt gyldige posisjoner per enhet 233,1 229,8 246,8 254,9 191,9 187,6  

Snitt antall meldinger per dag per enhet 4,4 4,0 5,1 4,5 3,4 3,5  

Snitt antall gyldige posisjoner per dag per enhet 3,8 3,7 4,0 4,1 3,1 3,0  

Antall meldinger levert "on-time" 328 017  343 675  154 689  1 102 622  486 851  212 162   

Andel rapporter levert "on-time" 86 % 81 % 82 % 73 % 84 % 77 %  

Andel meldinger lagret (utenfor dekning, opp-
koblingsproblemer) 14 % 19 % 18 % 27 % 16 % 23 %  

Snitt antall gyldige posisjoner per dag per enhet 
levert "on-time" 3,2 3,0 3,3 3,0 2,6 2,3  
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Eksempel på  
ei søyes bevegelser 

Flere glemmer å sjekke sendeintervall for enhetene 

98,7 prosent av enhetene har ifølge 
tilbakemeldingene startet som de skal 
ved beiteslipp. 6,7 prosent av disse 
oppgis å ha stoppet i løpet av sesong-
en. Det kan i utgangs-
punktet virke som er 
for mye. 
 
Det viser seg 
imidlertid at det 
er flere brukere 
som har satt 
sendere på inter-
vall f. eks. hvert 
5. /eller 10. minutt, 
og glemt å endre dette. 
Det fører til at batteriene går tomme, 
og de slutter dermed å sende. Tilba-
kemeldingene totalt sett danner der-
for et noe feil bilde.  
 
Alle brukerne fikk tilsendt oppstart-
tips før sesongen hvor det ble infor-

mert om  at man må sjekke sendein-
tervall.  
Det viser seg også at noen har satt i 
batterier og satt senderen på dyret og 
sendt det til skogs uten først å sjekke 

at enheten har rapportert.  
Andre har startet sendere uten 

å registrere individ, og der-
med synes de ikke på kartet. 
Dette kan imidlertid endres 
etter slipp. 
 

En årsak til at enheten rapp-
orter for hyppig etter oppstart 

kan være at man ikke sletter be-
setningen etter endt sesong, og der-

med starter enheten med samme in-
tervall som man avsluttet med året 
før. Da kan det være fort gjort å gå i 
fella. 
 
Problemet er ikke noe nytt fenomen. 
Dette til tross for at det er  sendt ut 

oppstarttips med dette beskrevet. 
 
Ikke alle er like flinke til å lese 
«bruksanvisninger», og undersøkelser 
viser vel da til at det er flest menn 
som inngår i denne kategorien…… 
Det er vel da også sånn at det er flest 
menn som er operatører for radiobjel-
ler. Så karer; da kan kanskje en del av 
forklaringa ligge der? 
 
For å unngå denne problematikken i 
framtida må det uansett lages en på-
minnelse som følger med når det le-
veres ut nye batterier og enheter. 
 
Det er også noen enheter som har 
stoppet av andre grunner. Disse blir 
testet før neste sesong. 

5 min 
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Første sesong med radiobjeller 

– Neste år ønsker jeg flere sendere 

Lars Brustad fra Holter ventet lenge med å 
prøve elektronisk sporing.  
 
– Men så hørte jeg om stadig flere som hadde tatt i 
bruk radiobjeller. Da måtte jeg jo prøve jeg også. Og 
det ble en positiv opplevelse. Jeg hadde stor nytte av 
dette, sier Brustad. 
Denne beitesesongen slapp han opp mot 50 spælsøyer 
med lam på beite i Romeriksåsen.  
14 av søyene hadde Telespors nyeste terminal - gene-
rasjon 3 radiobjelle. 
– Jeg sjekket nettsiden ofte, noen ganger flere ganger 
om dagen, og følte jeg hadde god kontroll selv om jeg 
ikke hadde sendere på alle søyene. Systemet er bra i 
forhold til mulighetene til å avdekke avvik, sier Bru-
stad. 
Nå ønsker han å utvide med flere sendere. 
– Neste år vil jeg gjerne ha flere sendere, men jeg 
kommer nok ikke til å sette på alle søyene, i alle fall 
ikke ennå. Spæl går ofte i flokker, og jeg fordeler sen-

dere på hvert lass jeg kjører til skogs. Jeg passer også 
på å slippe søyer som gikk sammen i skogen året før.  
Da fortsetter jo flere av dem gjerne med det. På den 
måten får jeg en fin fordeling av sendere i flokken min, 
sier Brustad. 
Han forteller også at han fikk noen overraskelser da 
han sjekket sporene for noen av søyene. 
– Det var interessant å se hvor dyra hadde vært. Dette 
er nyttig informasjon, sier han. 
Brustad mener elektronisk sporing av beitedyr blir en 
del av framtida for dyreholdere som benytter utmarka 
som beiteressurs. 
– Dette tror jeg kan bli viktig i framtida, og forhåpent-
ligvis vil også kostnadene bli redusert, sier han. 
Han forteller at han på tilsyn i skogen ofte logger seg 
på sin side hos Telespor med sin mobiltelefon for å 
sjekke dyra sine.  
– Jeg benytter også en håndholdt GPS hvis det er be-
hov for det, sier han. 

Lars Brustad er godt fornøyd etter sin aller første sesong med radiobjeller. 



13 Elektronisk sporing av sauer i Akershus 2016 

Bruk av systemet 
Det er store variasjoner for hvor mange ganger de en-
kelte brukere er inne på nettsida og sjekker kart og 
andre opplysninger fra det elektroniske sporingssyste-
met. 
Noen oppgir at de logger seg inn og sjekker over 40 
ganger i uka, altså seks-sju ganger om dagen. Det er jo 
kjempebra. Da har man full oversikt. 
Gjennomsnittet ligger på ca. 10 ganger i uka. 
Enkelte oppgir imidlertid at de sjekker besetningen én 
gang i uka. 
For å utnytte de mulighetene systemet gir, er det nok å 
anbefale at  man sjekker oftere enn det. Én gang om  
dagen, og aller helst to, bør være et godt utgangspunkt. 
Da øker mulighetene til å oppdage uregelmessigheter 
betydelig. Med de mulighetene man i dag har med mo-
biltelefon og nettbrett, er man jo ikke avhengig av å 
sitte foran PC-en. Det er også viktig å vurdere de for-
skjellige varslingene som systemet gir muligheter for, 
f.eks. varsling via SMS. 

Og husk! Radiobjellene er statter  ikke ordinær t til-
syn. Det er et hjelpemiddel som bidrar til å gjøre tilsy-
net mer effektivt ved at man kan planlegge tilsynsrun-
den for å finne flest mulig dyr på hver tur. 
 

Opprydding 
Alle brukerne  er bedt om å rydde opp i sine terminaler 
og sende de av dem som ikke virker til sjekk før neste 
beitesesong slik at vi får tatt sendere som ev. ikke er i 
orden ut av systemet.  
Vi vil også be Telespor om å rydde i ASGs register 
slik at enheter som allerede er tatt ut av drift også blir 
fjernet fra registeret for å gjøre det enklere å holde 
oversikten (ref. GSM lammeenheter fra 2015 som er 
erstattet, men som fortsatt står i registeret) 
Noen brukere av radiobjeller har enheter liggende ube-
nyttet, og som skulle vært sendt inn til sjekk før. Dette 
blir alle informert om etter hver sesong. 
Det er viktig å rydde opp i dette slik at brukeren slipper 
å betale driftskostnader for enheter som ikke virker. 

Nye symboler på kartet 

Det ble denne sesongen nye symboler på kartet.  

 
NORMAL STATUS 

IKKE-KRITISK VARSLING 

MINIMUMSFORFLYTNING  ELLER BEVEGELSESSENSOR 

BÅDE MINIMUMSFORFLYTNING  OG BEVEGELSESSENSOR 
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Tilbakeblikk etter ti se-

songer med radiobjeller 

For meg som har deltatt på utprøving, og senere har vært bruker 
av radiobjeller som er utviklet steg for steg siden vi prøvde ge-
nerasjon 1 radiobjelle i 2007. Det gar gått ti år, men jeg synes 
allikevel det er imponerende hvor langt vi er kommet i dag. 
Utrolig mye har skjedd. 
 

Vi hadde, og har, en godt fungerende terminal i generasjon 2, de 
grå enhetene, men hos Telespor ser man tydeligvis framover. 
Det jaktes hele tida på forbedringer og videreutvikling, og sel-
skapet kunne i år presentere generasjon 3 radiobjelle, utvilsomt 
det aller lengste steget, spesielt  i forhold til utforming, som er 
tatt siden 2007. Mye tyder imidlertid på at den forrige modellen 
også vil leve lenge ennå.  
Først i år ble tilnærmet alle enhetene som ble tatt i bruk til tes-
ting på storfe i 2009, ombygde fra 2007, tatt ut av systemet. De 
fleste hadde da «levd» i hardt miljø på nakken til store dyr. 
 

Elektronisk sporing har kommet for å bli. 
I alle fall får vi håpe det. Med et godt 

produkt, som jeg mener vi nå må si 
vi har, kan man effektivisere tilsyn, 
oppdage syke eller skadde dyr og 
dermed øke dyrevelferden. Syste-
met gjør det også mulig å kunne 

påvise eventuelle rovdyrangrep tid-
lig, og muliggjør forebyggende tiltak  

   for å unngå eller redusere tap.  
 

Det er flere fordeler med den nyeste terminalen. Den er halvpar-
ten så tung som sin forgjenger med sine 110 gram, den kan 
monteres på klaven uten motvekt og kan også brukes på lam. 
Også prisen er  redusert betydelig.  
I tillegg er den garantert for 2000 rapporteringer på ett batteri. 
Den gamle er garantert for 1000 rapporteringer, men erfaringer 
viser at de sender langt mer enn det. 
 

En kikk i speilet forteller oss at det har skjedd utrolig mye spen-
nende siden en liten gruppe sauebønder på Øvre Romerike i 
2007 prøvde første generasjon GSM radiobjeller, med elektro-
nikken i en boks på nakken, og en batteriboks med seks AA 
batterier, som bjella var festet i, under halsen. Det gikk da led-
ninger mellom batteriboksen og elektronikkenheten, med de 
utfordringene dette medførte i forhold til fuktighet.   
Prosjektet var da et samarbeid mellom Akershus bondelag, 
Akershus bonde– og småbrukarlag, Akershus Sau og Geit og 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus. I dag er det Akershus Sau og 
Geit som koordinerer radiobjellene. 
Fylkesmannen er fortsatt  involvert på en meget god og positiv 
måte, noe som er helt nødvendig for at flest mulig skal kunne 
utnytte det tekniske hjelpemiddelet dette er for utnyttelse av 
beiteressursene. 
 

Sauebøndene som ble med på prøveprosjektet i 2007 var Tore 
Bundli, Hurdal, Even Anders Tosterud, Feiring, Leif Fredheim, 
Feiring, Frank Svendby, Feiring, Per Olav Utgaard, Eidsvoll, og 
Rosa Haraldsen, Nannestad. Men allerede før dette hadde Johan 
Persbråten, Asker og Bærum, vært med på testing av den aller 
første varianten av VHF-sendere i Vestmarka.  

Enhetene som ble presentert for beitenæringa i 2007 ble prøvd 
ut i tre utgaver, VHF, UHF og GSM.  Da ble også UHF-
systemet testet på søyer.  For å kunne benytte VHF måtte vi 
plassere ut flere basestasjoner i terrenget. Tre baser ble montert i 
Nannestad Almenning. Én av dem hadde blybatteri, noe som var 
tungt å bære ut da basestasjonen ble montert, noe Rolf Haugen 
og hans medarbeidere sto for. Undertegnede bar det ned igjen da 
basene ble kuttet ut, og ble da fristet til å sette det på vekta. Den 
viste 36 kilo.  
 

Det var et langt steg da generasjon 2 GSM - alt i samme enhet 
med to 3,6 V litiumbatterier, ble produsert i 2009. Enhetene fra 
2007 ble da bygd om til modellen vi kjenner som generasjon 2. 
En videre satsing på VHF «ble lagt på is», noe som utvilsomt 
var en riktigprioritering. Man kunne da bruke alle 
ressurser på å utvikle en god GSM-terminal.  
 

Vi har også vært med på utprøving av flere 
varianter av UHF lammenoder.  Disse er 
nok på veg ut siden generasjon 3 radio-
bjelle også kan benyttes på lam. 
UHF-enhetene rapporterer via mo-
rens sender, og viser dermed morens 
posisjon. Kommer lammet bort fra 
mora er det omfattende å lokalisere det 
via sporingsenhetene til øvrige søyer. Med 
GSM også på lam vises lammets egen posi-
sjon.  
 
I tillegg viser Telespor til flere andre 
bruksområder for generasjon 3. 
Dette skriver Telespor:  
- Peilefunksjon for søk og bedring av gjenfinning i vans- kelig 
terreng 
- Varsling av punkter /områder (POI) som man ønsker å gi spe-
siell 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 forhold til dyrene i samme 
kartvisning.   
- Koblet sammen med nivåmåler kan man få varsling av nådd 
fyllingsnivå av brønner, kummer o.l.  
- Forbedre sikkerheten for gjetere/tilsynsfolk i fjellet ved at spo-
ringsenheten er lett å feste i beltet eller på sekken. 

 
Det har vært utrolig morsomt og interessant å ha hatt mulighe-
ten til å følge utviklingen så tett på. Radiobjeller har blitt et 
«must» for mange, kanskje de aller fleste, sauebønder. At det 
satses på videreutvikling er kjempeflott. Det blir spennende å se 
hvor vegen går videre.  

 
Magnar Haraldsen 

       koordinator radiobjeller 
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August 2007: Utmarksdag i Nannestad.  Om lag 50 personer møtte opp for å høre om elek-

tronisk sporing av husdyr på utmarksbeite. 

Rolf Haugen fra Telenor presenterte 

radiobjeller for storfe for første gang. 

Marianne Haraldsen var første radio-

bjellekoordinator i Akershus. 

November 2008: Beitemøte i Feiring. Jonny Storbrå-

ten (t.v.) fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og 

Rolf B. Haugen fra Telenor. 

Mai 2009: Flere av 

Rovviltnemndas 

medlemmer  var 

med på beitslipp i 

Nannestad. 

Mai 2011: Marianne Aas og Arne Ruud , Nannestad, 

fortalte om radiobjeller til daværende landbruksminis-

ter Lars Peder Brekk. 

Juni 2007: Eivind Rinde (t.v.), Rolf B. Haugen og Øystein Nome fra Telenor. 

Bak: Marianne Haraldsen, radiobjelleprosjektets første koordinator.  
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GSM terminal fra Telespor 

«Radiobjella» mottar GPS-posisjon fra satellitter og sen-
der den inn via mobilnettet (GSM/GPRS) til serveren 
vår. Serveren sender informasjonen videre til kundens 
brukerportal. Om det oppstår en unormal situasjon sen-
des en alarmmelding til serveren. 
 

Alarmfunksjon 

«Radiobjella» er utstyrt med 3 alarmfunksjoner: 

 Om et individ ikke har beveget seg de siste 3 time-
ne. Timeintervallet kan endres fra 1-12 timer direk-
te fra sporingssiden. 

 Om individet ikke har beveget seg mer enn 10 me-
ter fra forrige rapportering. 

 Om serveren ikke har mottatt data fra terminalen 
de siste 48 timene. 

 Alarminnstillingene og parameterne kan tilpasses 
av brukeren selv, enten samlet for hele beset-
ningen eller for hvert enkelt individ, gjennom hele 
beitesesongen. Dette gir stor fleksibilitet og mulig-
heter til å tilpasse alarminnstillingene/
rapporteringsintervall for ulike situasjoner.  

 

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

Batterilevetid 

Batterilevetiden er under normale forhold beregnet til 
ca. 1000 rapporteringer for den «gamle» terminalen, og 
2000 rapporter for generasjon 3, som ble lansert for 
fullt i 2016. Temperatursvingninger, mobildekningsfor-
hold og antall dager i bruk virker inn på levetiden. Vi 
anbefaler å ha et to-tre 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 rapporterings-
intervallet. 
 

Vekt   
Vekten er halvert, og veier nå 110 gram        

 
Kilde: www.telespor.no 

 Mer info på www.telespor.no Mer info på www.findmysheep.com 

Generasjon 3: Vekt 110 g Gammel type: Vekt 220 g 

E-bjeller fra Findmysheep 
Krever ikke mobildekning 
E-bjeller fra Findmysheep AS krever ikke mobildekning 
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. 
 

Alarmfunksjon 

Findmysheep har utviklet et avansert alarmsystem for å 
gi deg beskjed når noe unormalt skjer med et dyr eller 
flokken din. Den mest bruke alarmen er «ingen bevegel-
se»-alarmen. Denne alarmen utløses når dyret ikke har 
beveget seg mellom to meldinger innenfor en bestemt 
radius som er egendefinert. NYHET! For enheter kjøpt i 
2015 og senere er det nå lagt inn bevegelsessensor. 
 

Geofence 

Nytt fra 2016 er også geofence, som er et virtuelt gjerde 
man tegner i kartet på PC-en. Området kan være et pri-
mærområdet du ønsker dyr skal holde seg innenfor el-
ler utenfor. Systemet gir alarm når dyret har kommet 
seg inn eller ut av et slikt område. Man kan selv define-
re hvor mange geofence man ønsker å bruke. 
 

Batterilevetid 

ca 8 - 12 mnd. Ved en melding pr. dag  
 

Vekt   
Vekten er redusert med 50-60 gram,  
og veier nå 310 gram        

        Kilde: www.findmysheep.com 
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Vekt 310 g 

http://www.findmysheep.com
http://www.findmysheep.com

