
Moderne teknik i 
naturpleje med får

Skal vi bruge tracking af  vore får? 

Risiko for udbrud og behov for sporing af  
dyrene 
Der er altid en risiko når hyrden har får til at afgræsse 
langt fra sit hjem. Får eller lam kan bryde ud, f. eks. fordi 
hjorte vælter hegnet eller rovdyr jager med fårene. Det ville 
være ideelt at få en alarm, så snart fårene er gået ud af  det 
hegn/område, man har bestemt de skal gå i. Det er også 
en stor hjælp at vide, hvilken vej dyrene er gået, så snart 
der kommer en melding som viser, at dyrene er sluppet ud. 

Det drejer sig altså om at få besked om fårenes position 
tilpas ofte. 

Hyrdehunden Tess med 
en e-bjælde på

Fakta om 
Telespor og 
FindmySheep i 
danske fåre-
besætninger



To systemer fra Norge som er helt 
forskellige 
Sheep and Goat Consult har til projektet ”Moderne 
Teknik i Naturpleje med Får” undersøgt mulighederne for 
at anvende 2 norske sporingssystemer til får.  

Man lader et eller flere af  fårene i flokken bære en 
elektronisk sender (på norsk e-bjelle), som bliver drevet af  
batteri og kan sende fårenes position med et defineret 
interval imellem sendingerne. Senderne er først og 
fremmest udviklet til får, der skal op i fjeldet til afgræsning. 
De skal sende en besked hjem om bevægelse og position. 

Får har meget store ufremkommelige ”ytemarksbeiter”, dvs 
naturarealer i Norge, men behovet for nøjagtig position er 
størst, når man skal have fårene samlet sammen igen om 
efteråret. Her kan begge systemer sættes op til intensiv 
sending af  position.  I løbet af  sommeren er det nok at få 
en daglig besked om, at dyrene vandrer og æder. Derfor er 
en daglig sending en stor hjælp for norske fåreavlere.  

Sheep and Goat Consult vurderer at danske fåreavleres 
behov er mere intensiv overvågning og sikring af  spor, især 
i tilfælde af  at fårene er løbet ud. 

Vi har undersøgt de to muligheder for GPS-overvågning:  

Telespor, som er ældst på markedet og har hovedsæde i 
Tromsø www.telespor.no 

FindmySheep, som er 5 år, har hovedsæde i Kvikne syd 
for Trundheim. www.findmysheep.com 



Afprøvning af  GPS-systemet Telespor 
Vi har valgt at afprøve Telespor og har bestilt 10 e-bjælder 
hjem til en besætning med ca 1000 får der går på 8 folde. 
Disse er blevet overvåget i 10 dage i skrivende stund og vi 
har følgende kommentarer: 

Det er dejligt at kunne følge sine får hjemmefra. 

Man kan på et kort se alle flokkene og man kan klikke 
ind og se sporet på et af  fårene. 

En enkelt gang imellem kommer en melding til at være 
forkert og anbringer en sjælden gang imellem et får 
forkert. Det skyldes at positionen beregnet udfra 4 GSM 
sendere (se sporene på første kort). 

Man kan ikke tegne direkte i den tilhørende kortløsning, 
Map – solutions, men man kan tegne sine folde ind i 
Google Earth som kan downloades til telefonen. Ved at 
kopiere den sidste position fra telespor til Google Earth, 
kan man se meget mere nøjagtigt, hvor fåret med 
senderen har befundet sig. (f.eks. indenfor eller udenfor 
hegnet) eller på hvilken side af  en tæt bevoksning). 

Vi har valgt denne løsning, fordi vi gerne vil have besked 
om fårenes position mindst hver 4 time, og fordi vi kan 
sætte sendeintervallet op i tilfælde af  bortløbne dyr. Det 
koster kun ca. 50 kr at skifte batteriet til 2000 sendinger. 
Antal sendinger påvirker ikke prisen på tele abonnementet. 



Telespor 

Telespor har været brugt i ca. 10 år. Systemet virker, hvor der 
er telefondækning. Det sender GPS position via mobilnettets 
GSM sendere og har aktivitetsmåler. Systemet kan stilles til at 
sende fra hvert 5. minut til hver 5. dag. Batteriet kan sende 4 
daglige positioner i 365 dage. Senderen vejer 120 gram og 
kan holde ca. 5 år. 

Pris 

Sender koster ca. 	 	 	 1000 Dkk 

Årsabonnement på sendinger		   250 Dkk 

Batteri		 	 	 	     50 Dkk 

Halsbånd ca.  		 	 	     50 Dkk 

(Vi regner med en kurs på ca. 80 DK/100NOK.) 

Fordele 

Der er mulighed for at sende 2000 signaler pr.  batteri. 

Sendeintervallet kan indstilles fra styringsenheden, som 
normalt er en mobiltelefon, computer eller tablet, uden 
man har fysisk fat i e-bjælden 

Hvis man observerer noget unormalt kan man indstille 
intervallet, så de næste sendinger kommer oftere 

Der er tovejskommunikation og når man har sendt 
indstillingen vil e-bjælden blive indstillet næste gang den 
kontakter serveren f.eks. indenfor 4-6.timer. 

Der er aktivitetsmåler, som giver alarm hvis dyret er stille. 

Man behøver ikke oplader, men kan selv skifte batteri 

Ulemper 

Vil ikke automatisk udsende alarm, hvis fårene har forladt 
deres normale græsgange.  

Vil ikke virke hvor der ikke er telefondækning. 

Virker lidt dårligere i hårdt frostvejr 

Fakta om GPS-systemet 
Telespor



Denne sender er lidt forvirret pga en dårlig mobildækning 
eller ting/bygninger der skygger for sending- Derfor er der 
ind imellem meldinger der er upræcise, men de fleste er 
korrekte. Der sendes hver time. 

Her ser man hvor fåret har stået hver 4. time. Her kan 
man bedre stole på signalerne, fordi tætheden af  GSM 
sendere er større og intet forstyrrer. Hvis vi observerer, at 
fårene er stukket af, kan vi sætte sendetiden op til hvert 5. 
minut, når næste kontakt kommer ind (altså senest om 4 
timer) og vi kan følge retningen.  

Billederne viser 
sporingen af  får, der har 

græsset, med 
henholdsvis 1 sending 

hver time og hver 4. 
time.  Punkterne viser 

de sidste 5 dage.



Her er en oversigt over 
de flokke i besætningen, 

som har en E-bjælde 

Punkterne giver et bedre 
overblik  over 

besætningens flokke

FindmySheep  

FindmySheep har 5 års erfaring og er udviklet for at dække, 
hvor der virkelig er ødemark. 

Det er GPS baseret og sender direkte til sattelit. Der behøver 
ikke at være mobildækning. Man kan programmere 
sendehyppigheden over sæsonen fra 1 gang i timen til en 
gang om dagen, men man skal have fat i e-bjælden, hver 
gang man vil ændre programmering af  sendehyppighed.  

Prisen  er 3600 DKK for en lader til 5 sendere og 1600 DKK 
kr pr sender inklusive genopladelige batterier. Abonnementet 
er 175 kr pr. sender inklusive 150 meldinger pr år. Yderligere 
sendinger koster 1 kr. pr stk.  

Fordele ved Find My Sheep 

Kan lave en alarm, når en sender opdager, at den har 
passeret et gps- defineret areal og vise hvilken vej fåret er 
gået. Dog meldes først ved den programlagte tid. 

Gps baserede sendinger - ikke afhængige af  telefon net. 

Kan programmeres så man kan differentiere sende-
intervallet i forskellige perioder. 

Genopladelige batterier 

Meget lav vægt. 

Støbt ind i epoxy, så det er meget holdbart

Fakta om GPS-systemet 
FindmySheep



Vi havde desværre ikke midler til at købe og afprøve 
FindmySheep også. Det er svært at finde vide, om det er 
bedre. En af  de ting vi kunne tænke os var kontinuerlige 
nøjagtige spor, hvis fårene er løbet væk, især når vi hyrder 
uden hegn. Og at man med sin telefon kan følge fåret  
nøjagtigt med afstand og retning, hvis det bliver væk.  

Hvis vi gerne ville forske i hvad fårene æder hvor længe, 
ville det også være fint at kunne aflæse Gps- enheden, når 
den er hjemme i dokken. Men de muligheder har i ikke 
fået endnu. 

Konklusion 
Vi mener at det er en god ide at sætte en sporing på får der 
går langt væk og/eller er i fare for at hegnet ikke holder. 
Det er en befrielse at kunne lave en oversigt over sine dyr, 
når man har dem gående i mange forskellige folde.  

Vi kunne ønske os tættere overvågning end det indtil videre 
er praktisk muligt.Vi ønsker bedre kort til at se om dyrene 
er inde eller ude, men man kan heldigvis kopiere GPS 
koordinaterne til Google Earth. Vi ønsker mulighed for at 
søge efter dyret under stadig information om afstand og 
retning. 

Ulemper.  

Kan ikke sende oftere end hver time 

Kan ikke sættes op i signal uden man har fat i e- bjælden 

Dyre e-bjælder, men kun 1 års garanti 

Hver sending koster penge 

Dvs 6 sendinger pr dag koster 180  kr. pr måned efter de 
første 150 er brugt 


