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Radiobjeller er foreløpig dyre i
anskaffelse, men har hjulpet
sauebøndene i Verran Radio -
bjellelag til å finne døde dyr tid-
ligere og derigjennom få bedre
erstatning. Samtidig er bjellene
til stor hjelp i sanking og etter-
sanking.

Det å ha udokumenterte rovdyrskader
har gjennom en årrekke ført til at flere
sauebønder i Verran i Nord-Trøndelag
heller ikke fikk full erstatning for
 skadene. Det til tross for at det var
verifisert at det fantes både jerv, gaupe
og muligens andre rovdyr i beite -
områdene. At det ikke ble funnet
kadavre tidlig nok, satte en stopper for
full erstatningsutbetaling.

Gjennom beitesesongen 2008 er det
forholdet forandret etter at et forsøk
med såkalte radiobjeller ser ut til å ha
vært en suksess og vil bli videreført. 

Radiobjeller betyr at en sender

 festes til bjelleklaven på søyene.
Bjellene bruker GPS-systemet til regis-
treringer av søyenes posisjon og
 vandring. Den sender så dataene via
mobiltelefonnettet (GSM) tilbake til en
datamaskin hjemme hos saueeieren
som, litt lettvint sagt, «bare kan sitte
hjemme og følge med på hvor dyrene
befinner seg». Eventuelle dødsvarsel
sendes hver tredje time, mens inter -
vallene kan justeres for de øvrige
 registreringene.

Dyrt prosjekt
De 23 brukerne i Verran valgte etter
nøye overveielse å sette i gang prosjek-
tet, og fant ut at å etablere et radio -
bjellelag på ren kommersiell basis var
det rette, og Verran Radiobjellelag ble
etablert. 

Prosjektet viste seg å koste en hel
del, og det ble på et tidlig tidspunkt
klart at det måtte komme til høye
egenandeler for hver bruker. Bjellene
kostet 1 800 kroner pr. stk i innkjøp.
Det ble bestilt 2 000 bjeller, men

 leverandøren kunne bare klare å levere
870 stk. innen beiteslippdato. De siste
ble ikke levert før mot slutten av juni,
til saueeiernes store fortvilelse.

Finansiering og drift 
Samlet innkjøpssum var 1.8 mill.
 kroner. Finansieringa av prosjektet
kom på plass ved at Fylkesmannen i
Nord-Trøndelag gikk inn med 
kr 450 000 i tilskudd via prosjektet
«Forsterket tilsyn» (landbruks -
avdelinga), kr 50 000 fra miljøvern -
avdelinga og et tilskudd fra Verran
kommune på kr 230 000. De øvrige
midlene måtte laget låne i bank.

Den videre driften skjer ved utleie
av bjellene. Leieprisen er for tiden 
kr 270 pr. bjelle/år. Det er prisen laget
må ha for at det skal gå rundt øko -
nomisk. Driftskostnadene består i
hovedsak av webløsning og tellerskritt
på kr 96 (5 måneder) og batteriskift på
kr 45, regnet pr. enhet.

Det var forventet at bjellene skulle
bli billigere inneværende år, men den
internasjonale finanskrisen og valuta -
situasjonen har satt sine spor også her.
Prisen vil neppe gå vesentlig ned før
produksjonen kommer opp i rundt 40-
50 000 enheter. I år blir det produsert
10 000.

Leder for Verran Radiobjellelag,
Ståle Lyng, mener det beste er å ha
bjeller på alle søyene.  

Forventet levetid på bjellene er 5-7
år. Men dette kan ikke sies med sikker-
het, ettersom alt er så nytt. De kan vare
lengre.

Mobildekning
Hele systemet avhenger av god mobil-
dekning. God mobildekning i denne
sammenheng betyr at det må være god
nok GSM-dekning til å kunne sende
meldinger. Det viste seg gjennom
sesongen at flere områder «var svarte»,
eller uten dekning. Enkelte av om -
rådene mener Ståle Lyng at Telenor
med enkelhet kan forbedre dekningen

Er radiobjellene 
kommet for å bli?

Slik ser det ut på skjermen når signalene fra radiobjellene mottas hjemme i stua.
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på. Det sier han ut fra at det allerede
står mobiltelefonmastrer som det
enten kan settes en ekstra antenne på
eller at spredningsvinkelen på signal -
ene kan justeres på allerede oppsatte
antenner. Laget arbeider for fullt med
denne saken. 

Et positivt punkt i denne forbin-
delse er at om søya går ut av deknings-
området, vil GPS-systemet i bjella i
flere dager fortsatt lagre hvor den har
vært. Så snart den igjen kommer inn i
dekningsområdet får saueeieren til-
sendt disse dataene til sin maskin og
kan se hvor sauen har vært. 

Svakheter
Det viste seg gjennom beitesesongen
2008 at rundt 10% av bjellene hadde
feil i seg fra utstyrsprodusenten og
sluttet å virke etter kort tid. Det var en
kondensator i et kretskort som sviktet
og førte til utlading av batteriene.

På bjellene produsert før 2008 viste
det seg at det var feil på rundt 50% av
bjellene. Der var det den tekniske løs-
ninga som ikke holdt. De gamle bjel-
lene bestod av to deler med en ledning
mellom. Lekkasjer førte til at bjellene
sviktet. Feilene har produsentene tatt
tak i og arbeider for å bli kvitt. Alle
som har kjøpt av de gamle bjellene har
fått tilbud om oppgradering for en
rimelig penge.

Lammenoder
Et fåtall bjeller har også vært utprøvd i
Meråker. Der ble det samtidig prøvd ut
lammenoder, eller lammemedaljonger
som de også er blitt kalt. Det er enkelt
beskrevet en rørbit med sender som
henger i et halsbånd på lammet. Send -
eren har en rekkevidde på 150 meter,
men kan ikke rapportere direkte til
mobilnettet. Den kan imidlertid rappor-
tere til hvilken som helst av radiobjel-
lene på søyene, som igjen  sender lam-
meregistreringene videre til saueeieren.

Det har vært mange problemer med
lammenodene. Fra Meråker sies det at i
den kvalitet lammenodene leveres i dag
har de ingen nytteverdi. Prisen på lam-
menodene ligger på rundt 400 kroner
pr. stk.

Andre erfaringer
Det som forbauset Ståle Lyng mest da
han tok i bruk systemet, var hvor langt
og fort sauene dro. 

- Jeg oppdaget at jeg hadde søyer på
steder jeg aldri hadde tenkt at mine

sauer ville gå, forteller han. Noen var
relativt stedbundne, mens andre
 vandret hele tiden.

- Programvaren var lett å bruke,
men man kunne bli lurt. Dersom det
kom varsel om dødt dyr og man
 zoomet inn punktet, kunne det se ut
som punktet beveget seg og at dyret
fortsatt levde. Vi trodde første gang at
det var feil med senderen, og dro ikke
opp. Dermed fikk vi ikke dokumenta-
sjon på rovviltskade den ene gangen,
sier Lyng. Han forteller videre at inn-
rapportert GPS-punkt kunne ha en
feilmargin på 15-30 meter.

Dokumentasjonen av rovviltskader
kom på plass med prosjektet, men
samtidig ser Lyng også stor nytte-
verdi av radiobjellene under sanking
og ettersanking. I sin buskap har 
han redusert antall sankedager med
50%.

Framover i tid ser han også for seg
at kombinasjonen av tilsynspersonell
og bruk av radiobjeller vil effektivisere
tilsynet radikalt - i og med at personell
kan sendes akkurat dit størsteparten av
flokken går.
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I to år har flere beitelag i Nord-
Trøndelag og Møre og Romsdal fått
tilskuddsmidler fra Statens Land -
bruks forvaltning (SLF) til såkalt
 forsterket tilsyn. Midlene ble admi-
nistrert gjennom fylkesmannens
landbruksavdeling og har vært med
på å betale ekstra tilsyn i fjellet i tolv
forskjellige beiteområder/lag i 2008.
Det gjelder beiteområder både med
og uten store tap. Målet for prosjektet
har vært å skaffe god dokumentasjon
på alt som foregår i fjellet gjennom
beitesesongen. Et mål har vært å
finne kadavre raskt og med det, på et
tidlig tidspunkt, kunne fortelle hva
dødsårsaken var, og deretter sette inn
nødvendige tiltak. Bruk av GPS til
registreringer har vært en viktig del
av dette bildet.

Prosjektet har hatt varierende
resultater, men mange viktige data er
registrert. Når vi nå skal inn i beite -
sesongen 2009 er det klart at for -
sterket tilsyn, i den form det til nå

har hatt, ikke er like attraktivt å gi
 tilskudd til. Tapene har ikke gått ned i
forhold til innsatsen.

På et møte hos fylkesmannen i
Nord-Trøndelag i begynnelsen av
mars, ble det klart at for å få tilskudd
til forsterket tilsyn må dette kombi-
neres med «noe annet». Hva dette
«noe annet» kan være, er i skrivende
stund ikke helt avklart. Det synes
klart at det vil bli prioritert å bruke
radiobjøller, i kombinasjon med til-
syn, i de samme beiteområdene som
har vært med tidligere.

Andre elektroniske registrerings-/
overvåkingssystemer vil kanskje også
bli utprøvd. Blant annet skal mulig -
ens et produkt som leser elektroniske
øremerker, eksempelvis på saltstein-
plasser, prøves ut.

Så langt er det satt av 5,5 mill.
 kroner for dette året, men det  arbeides
fortsatt intenst på høyt plan for å få til
en bedre og mer langsiktig finansiering
av blant annet radio bjøllene.

Forsterket tilsyn og radiobjøller

Radiobjellene har etter hvert fått en grei utforming. 


