
 

Usynlig gjerde for beitedyr 



 

Behov vi ønsker å dekke 

Samfunnsmessige 
Landskapspleie 

Krattskogbekjempelse 

Gjerdetvister 

Utmarksressurser til matproduksjon 

Bøndenes 
Bedre håndtering av rovdyrproblematikk 

Kontroll med og forhindring av matrelaterte sykdommer 

Manglende lønnsomhet pga. for høyt tidsbruk 

++++ (gjerder er hovedutfordringen for bønder med beitedyr) 

Dyrenes 
Økt tid ute 

Redusert fare for fastheking med påfølgende lidelse 

Større arealer å boltre seg på 



 

Konkurrenter 

Dette er begge forskningsmiljøer som ikke fokuserer fullt ut på 
kommersiell suksess. 

...NoFence har et stort potensial, globalt sett. 

Directional virtual fencing (DVF™) 

Stereo lydsignal som skal 
kontrollere dyrets posisjon og retning ved å 
bruke lyd og eller elektrisk støt. Signalene 
skal styre dyrene til høyre eller venstre side. 

Ligner på NoFence sin løsning med tanke på 
signaler dyrene opplever. Vi i NoFence har 
definert løsningen mer eksakt. Også i 
forhold til en del utvidede funksjoner. 



 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

Teknisk 



 

 

Korrigering 



 

Medieomtale 

 Ca 250 personer har tatt kontakt 

 Herav 160 potensielle kunder 

 Mange av disse representerer flere. 
Det kan være samdrifter, 
organisasjoner, beitelag osv. 



 

Markedet sier: 
”Er veldig interessert i klaven din, den kan virkelig øke verdien av 

beitebruk” (Christopher Lange, Harestua) 

 

”Vi ropte hurra da vi satte oss med Bedre Gardsdrift” (beitelag i 

Rendalen) 

 

”Jeg kan utvide saueholdet uten å jobbe livet av meg med gjeting, 

sanking, gjerding osv.” (Roy Strøm) 

 

”Pris på 2000 er OK. Dette er jo gull verdt!” (Åge Skånevik) 

 

”Hvis dere lykkes i satsningen må dere ha skutt gullfuglen” (Håkon 

Kyllo, Hegra) 



 

Visjon 

NoFence skal ligge i front med 

utvikling og salg av usynlig gjerde 

for dyr i et internasjonalt marked. 

NoFence skal ha lokal tilknytning. 



 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Milepæler 

Startet utvikling 

av ideen 

Kontaktet Gjemnes 

kommune 

Tilskudd fra IN til 

markedsundersøkelser 

Aller første utprøving på 

en geit 

Avslag på søknad om 

etablererstipend 

Informasjonsmøte på 

Fylkeshuset initiert 

av Arnar Lyche i 

Landbruk nordvest 



 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Milepæler 

Forprosjektet NoFence – Proto1 startet 

Veiledning fra Jan Flatholm 

(Gjemnes kommune) 

og Arnar Lyche 

(Landbruk Nordvest) 

Nominert i DnB NORs 

innovasjonspris 

Utprøving med sau og 

geit ble gjennomført 



 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Milepæler 

Stiftelse av aksjeselskap 

med lokale eiere 

Resultater fra forsøk gir svar 

som gir mulighet for videre 

satsing i tett samarbeid med 

Bioforsk Økologisk 

Mottar etablererstipend fra IN 



 

Viktige erfaringer fra forsøk 

• Både geiter og sauer så ut til å kunne lære seg 
systemet  

• Lyden var ikke ubehagelig i seg selv 

• Dyra krev god GPS-mottaksforhold for å 
kunne lære NoFence-systemet 

• Individuell variasjon 

• Å følge flokken er viktigere enn evt. 
ubehagelig strømstøt 

• Teknisk stabilitet må bli bedre. 



 

2011 2012 2013 2014 

Fremover 

Pilotserie skal produseres 

og testes i samarbeid 

med store, krevende 

kunder. 

Forsøk skal gjennomføres 

over lengre tid 
Kommersialisering og salg 

i det åpne markedet 



www.nofence.no 
6631 Batnfjordsøra 
Org.nr: 996 858 626 

Takk for oppmerksomheten 

http://www.nofence.no/

