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• Radiobjellas løsningsskisse og toveis kommunikasjon

• Nøkkeltall for Radiobjella 2013 – 2016 

• Nytt 2016 /2017 med eksempler

• Fra ‘rovdyr’ - til driftsfokus

• Prisutvikling på radiobjella

• Avslutning

Innhold



Telespor løsningsskisse

Cloude – Amazon S3

Radiobjella

Telenor og Telia/NetCom



Før 2008 (Utfaset) 
Fra 2009 (Vil være i drift 

mange år til)

Fra  2015/2016/2017

Radiobjella i kontinuerlig utvikling
3 generasjoner  



ca. 38 000 2. generasjon fortsatt i drift

Ca. 8 000 av 3. generasjonen i drift fra 2016. 

Av disse ca. 600 på lam. 

Ca. 250 av gammel lammenoder brukt i 2016.

Ca. 100 POI’er

‘Radiobjeller’ - modeller og antall i drift

NB! Bruken fordelere seg med ca. 80% på småfe og resten er 

fordelt på storfe og rein. 



Telespor AS

98,8 %



Nøkkeltall 2016



Nøkkeltall for Radiobjella 2016 sammenlignet med 2013,2014 og 2015

NB! Rapporten hentet fra perioden 1.juli  - 31. august Totalt Norge Endring Endring Endring

2013 2014 2015 2016 13'  - 14' 14'  - 15' 15’ – 16’

Antall meldinger 5 106 463 6 553 486 7 295 777 8 558 369 28,3 % 11,3 % 17,31 %

Antall gyldige posisjoner 4 435 210 5 763 034 6 527 255 7 567 962 29,9 % 13,3 % 15,94 %

Andel gyldige posisjoner 86,9 % 87,9 % 89,5 % 88,43 % 1,3 % 1,7 % -1,16 %

Antall enheter i utvalg 21 942 26 625 28 812 32 592 21,3 % 8,2 % 13,12%

Snitt rapporter per enhet 233 246 253 262,6 5,8 % 2,9 % 3,7 %

Snitt gyldige posisjoner per enhet 202 217 227 232,2 7,1 % 4,7 % 2,50 %

Snitt antall meldinger per dag per enhet 3,8 4,0 4,1 4,2 5,8 % 2,9 % 3,7 %

Snitt antall gyldige posisjoner per dag per enhet 3,3 3,5 3,7 3,7 7,1 % 4,7 % 2,50 %

Antall meldinger levert "on-time" 4 003 270 5 154 712 5 804 106 6 817 779 28,8 % 12,6 % 17,46 %

Andel meldinger levert "on-time" 78 % 79 % 80 % 80 % 0,3 % 1,1 % 0,14 %

Andel meldinger lagret (utenfor dekning, oppkoblingsproblemer) 22 % 21 % 20 % 20 % -1,2 % -4,2 % - 0,53 %

Snitt antall gyldige posisjoner per dag per enhet levert "on-time" 2,6 2,7 2,9 3,0 7,4 % 5,9 % 2,6 %



NB! Rapporten er i perioden 1.juli  - 31. august Totalt Fylkesvise oversikter 2016
2016 Akersh M&R L/V N/T Oppland Buskerud

Antall meldinger                                                                                                             8 558 369 381 336 424 345 187 871 1 503 223 581 199 274 373

Antall gyldige posisjoner 7 567 962 328 624 390 474 146 819 1359 389 528 458 233 889

Andel gyldige posisjoner 88 % 86,18 92,02 78,15 90,43 9093 85,24

Antall enheter i utvalg 32 592 1 410 1 699 595 5 333 2 754 1 247

Snitt rapporter per enhet 263 271 250 316 282 211 220

Snitt gyldige posisjoner per enhet 232 233 230 247 255 192 188

Snitt antall meldinger per dag per enhet 4,2 4,4 4,0 5,1 4,5 3,4 3,5

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

Antall meldinger levert "on-time" 6 817 779 328 017 343 675 154 689 1 102 622 486 851 212 162

Andel rapporter levert "on-time" 80 % 86 % 81 % 82 % 73 % 84 % 77 %

Andel meldinger lagret (utenfor dekning, 
oppkoblingsproblemer)

20 % 14 % 19 % 18 % 27 % 16 % 23 %

Snitt ant. gyldige pos. per dag per enhet levert "on-time" 3,0 3,2 3,0 3,3 3,0 2,6 2,3

Nøkkeltallene trukket ut på enkelte fylker 2016



 Radiobjella er stabil og har forbedret de fleste parameterne årlig over de siste 4 år. 

 I gj.snitt leverer radiobjellene ca. 4 rapporter pr. døgn. Mange flere ved tilsyn og sanking.

 Rapporteringsintervall er brukerstyrt på besetning- / individ nivå. 

 Ca. 90 % av rapportene fra Radiobjella har gyldige posisjon.

 Ca. 80 %  av rapportene leveres i sann tid eller «On-time»

 Alle rapportene er tilgjengelig for å studere beitemønster og dyrenes vandringer.

 Også i 2016 forbedres dekningsområdet ved at antall rapporter levert ‘on-time’ øker.

Nøkkeltallene for 2016 viser fortsatt 

forbedringer:



Nytt 2016 /2017



Generasjon 3: Vekt 110 (trenger ikke lodd) Gammel type: Vekt 220 g + lodd

«Radiobjella» er nå så lita og lett at den også 

bæres av lam! 



• Det produseres ikke flere enheter av gammel modell

• Vi levere nå radiobjella hele året. 

• Radiobjella blir produsert i en oransje farge med
ID nummer gravert på den ene siden. 

• Søking med UHF retningsbestemt peiler

• Funksjonalitet for gjeter / drone tilsyn blir utviklet

• POI for varsling ved saltsein og andre viktige 

.



Løsning for lam

Montert på nakken (Kvikk klave). 
Både ‘Radiobjella’ og metallbjella må 

da festes til klavebåndet. 

Festet på StorfereimerSmåfereimer EasyFix



www.telespor.no I  Telefon (+47) 904 74 600  I  E-post: post@telespor.no

«Radiobjella»
NYGENERASJON

«Samme enhet for alle husdyr»  

til en overkommeligpris!

•Hver bruker har egenbrukerportal

• Innstillingerbestemmes av bruker
og  oppdateres vedrapportering

•Utenfordekning-posisjoner lagres og sendes inn senere

•Kartvisning i portalen ellermobil-app

•Varslingpå web,e-post ellersms

•Varsler unormalehendelser

•Batterierbyttesavbrukerenselv

•Software oppgraderesonline

•BrukerbådeTelenorogNetcom

http://www.telespor.no/
mailto:post@telespor.no
http://www.telespor.no/


Fra «rovdyr» til driftsfokus



Telespor løsningsskisse

Cloude – Amazon S3

På Sætra

Ved 

saltstein

Radiobjella

Telenor/Telia (NetCom)

Gjeteren



Nye symboler i kartene gjør det lettere å få en rask oversikt 

over status i besetningen! 



Eksempel på  ei søyes 

bevegelser

Snart kommer sporing av flere dyr samtidig i kartet! 



Hvordan utnytter dyrene beite/vegetasjon











POI – varsling 

POI  vil være tilgjengelig vider i gammel og ny utgave.

 Varsling ved saltstein eller andre steder av interesse kan nå fås som en 

alarmmelding på vanlig måte. Bruker ønske.

 Ved tilsyn og søk kan POI bæres av ‘gjeter’ /drone og trigge radiobjeller 

på dyr i nærheten, til å sende inn sin posisjon, uavhengig av innstilt 

sendefrekvens.

 Kombinasjon POI/UHF og radiobjella har flere spennende muligheter til å 

bedre varsling og oppfølging av ulike situasjoner. 



Radiobjella brukt på lam/kalv 
Erstatter tidligere Lammenoder

Ny Radiobjelle overtar også rollen til den gamle 
Lammenoden når den festes på et halsbånd som har 
nødvending elastisitet.  Se bilder under.  

Gammel Lammenode



En enkel løsning fra Lindholt Data (LedSau) som fungerer spesielt under vanskelige 

mobiltekningsforhold – henter posisjon data som legges i lokalt kart eller tastes inn i 

en hand holdt GPS.     

Nytt til de som bruker radiobjeller http://lindholtdata.no/

Til de som har radiobjeller på sauene og ikke bruker Led-Sau på PDA har vi laget en liten 

app til Android som klarer å hente siste sendinger selv om dekning er dårlig. Du får da 

ferskeste posisjoner og avstand om du har innebygget GPS på. GRATIS

De som bruker Led-SAu på PDA har det allerede.               

 En annen er laget for Smarttelefoner (foreløpig bare Android) 

med kartløsning (Norges kart) og visning av egen posisjon i 

samme kartet.  https://db.tt/We8MOOwa

 Begge er svært godt mottatt av brukerne. 

To mobilapper ble tilgjengelig fra 2015

http://lindholtdata.no/
https://db.tt/We8MOOwa


Peilefunksjonalitet 

Både lyd og display som viser signalstyrken og best retning

Enheten sender peilesignal hvert 5. sekund. 

Rekkevidde ca. 100 meter

Forskjellig peiler for nye enheter og gamle enheter

Peiler med antenne vi ha en pris på kr. 2 500,- eks. mva.



Drone søk / tilsyn 

Søk ved bruk av toveis radiolink (UHF) for å identifisere dyr.

Kamra (vanlig og varmesøkende) er også anvendelig i åpne 

landskap.

Testes i 2017



Deltakelse i forskningsprosjekter

• Bruk av sensorteknologi for bedre varsling ved 
sykdom/død

– Samarbeide med SINTEF og NIBIO – Vest

– Startet i 2016 med test av sensorer for temperatur og 
hjerterytme

– Radiobjella samler inn og kommuniserer data fra 
sensorene via trådløs kommunikasjon



Prisutviklingen på Radiobjella



Radiobjelle koster nesten 30 % mindre 
i 2017 enn i 2014! 

Samtidig som «Radiobjella» 
 Er mindre, lettere og enklere å montere på dyrene.

 Kapasiteten er doblet. (Fra ca.1 000 rapporter til ca. 2 000 rapporter pr. batteriskifte.)

 Dyrene kan spores hver 2. time gjennom en 5 måneders beitesesong.

 Abonnementsprisen styres kun av lengden på beitesesongen ikke antall 

rapporter.

 Kan peiles 

Hyppig rapportering og toveis kommunikasjon gir den beste muligheten til 

å kunne reagere raskt når noe unormalt skjer i beiteområdet. 



Telespor på Island
Telespor etablerte i 2016 et samarbeide med JÖTUNN 
vèlar ehf. for salg og distribusjon på Island.

Webløsningen er oversatt til Islandsk

Egen kartløsning er laget 

Telespor har mange kunder i Sverige og i 2016 

ble også «Radiobjella» tatt i bruk på Færøyene.

Salg og markedsføring skjer fra Norge til Færøyene.

Telespor tester nå et samarbeid med en privat distributør i Sverige.



Brukeropplevelser

Vi mottar mange gladmeldinger og historier som viser at 

bruk av radiobjella letter arbeidet, gir trygghet, bedrer 

dyrevelferden og muliggjør bedre planlegging av driften.

Dette motiverer oss fortsatt til å utvikle ‘Radiobjella’ til et 

enda bedre og effektivt driftsverktøy.

Takk for meg.



Produkt
Småfe, Storfe – lam og kalv
(Sau/lam, Rein/kalv, Storfe/kalv, 

Hest/føll … osv.)

‘Radiobjella’ 
inkludert 1. stk. batteri 

(ca. 2 000 rapporter)

1 249,-

P O I 750,-

PRISER 2017 – HUSDYR PÅ UTMARKSBEITE 
Alle priser er i NOK, per terminal uten halsreim, lodd, batteri og abonnement og eks. mva. og frakt



PRISER 2017 – HUSDYR PÅ UTMARKSBEITE 
Alle priser er i NOK, per terminal, eks. mva. 

Abonnement for bruk av ‘Radiobjella’
Pris pr.

‘Radiobjelle’

Sesongabonnement </= 5 mudr.              Note 1

– inkludert tilgang til brukerportalen 
135,00

Sesongabonnement og batteri  
(1 stk. batteri for 3. Generasjon radiobjelle) 

210,00

Sesongabonnement og batteri  
(2 stk. batterier og 2 stk. batteripropper for tidlige generasjonsradiobjelle) 

215,00

Årsabonnement </= 12 måneder               Note 1

– inkludert tilgang til brukerportalen
289,00

Årsabonnement og batteri
(1 stk. batteri for 3. Generasjon radiobjelle) 

360,00

Årsabonnement og batteri
(2 stk. batterier og 2 stk. batteripropper for tidlige generasjonsradiobjelle) 

365,00

Note 1: Alle nyere radiobjeller  leveres med roaming-SIM.  



PRISER 2017 – HUSDYR PÅ UTMARKSBEITE 
Alle priser er i NOK, per terminal, eks. mva. 

Tilbehør til ‘Radiobjella’ Pris pr. stk.

Batterisett dagens (to batteri + to batteri propper) 80,00

Batteri til 3. generasjons enhet 75,00

Bak lokk m/4 skruer til tidligere radiobjeller 20,00



PAKKEPRISER 2017 – HUSDYR PÅ UTMARKSBEITE 
Alle priser er i NOK, eks. mva. 

Produkt
Pris husdyr 

(voksne/lam/kalv)

5 stk. 3 G. Radiobjella
(m/batteri)

6 145,-

5 stk. 3 G. Radiobjella
(m/batteri og sesongabonnement)

6 820,-

10 stk. 3 G. Radiobjella
(m/batteri)

11 900,-

10 stk. 3 G. Radiobjella
(m/batteri og sesongabonnement)

13 250,-

25 stk. 3 G. Radiobjella
(m/batteri)

29 125,-

25 stk. 3 G. Radiobjella
(m/batteri og sesongabonnement)

32 500,-



PAKKEPRISER H2016/2017 – HUSDYR PÅ UTMARKSBEITE 
Alle priser er i NOK, eks. mva. 

Produkt Pris husdyr (voksne/lam/kalv)

50 stk. 3 G. Radiobjella
(m/batteri)

56 000,-

50 stk. 3 G. Radiobjella
(m/batteri og sesongabonnement)

62 750,-

100 stk. 3 G. Radiobjella
(m/batteri)

104 000,-

100 stk. 3 G. Radiobjella
(m/batteri og sesongabonnement)

117 500,-

Over 250 stk. 3 G. Radiobjeller Kontakt Telespor AS for pris.


