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Oversikten er sendt til: 

● Almenningsdrift Romerike 

● Nannestad kommune 

● Hurdal kommune 

● Gjerdrum kommune 

● Gran kommune 

Merking sauer på utmarksbeite i Nannestad 

Det er innført besetningsnummer for alle saueeiere som slipper sauer på utmarksbeite i Nanne-

stad. Imidlertid har foreløpig ikke alle saueeiere dette på plass. 

Oversikt over farger på øremerker/klaver vedlagt.  

Erfaringene er at de som av en eller annen grunn har meldinger om sauer, enten de er syke, skad-

de, døde eller befinner seg på steder de ikke skal være, sjelden kan opplyse om fargekombinasjo-

ner på øremerker og klaver. Det er ikke så rart med alle de kombinasjonene som finnes. 

Ved å innføre et besetningsnummer, det vil si at alle søyer i samme besetning har samme nummer, 

vil man kunne fastslå eier med det samme. Fargene på øremerker blir derfor mindre viktig. 

 

 

 

 

 

 

Dersom man mottar melding  

om sauer er det greit å spørre  

vedkommende om hvilket nummer som  

står på  bjellemerket. Ofte ringer jo folk når de 

befinner seg i nærheten av sauene. 

Det er også viktig å merke seg at eiers telefon-

nummer også står på øremerker eller klaver. 

Dersom det ikke foreligger informasjon om nummer på bjella, eller man ikke får tak i  

saueeier, så benyttes  

Nannestad sankelags kontakttelefon 906 90 838. 

Vi håper dette systemet bidrar til mindre «etterforskning» for å finne riktig dyreeier. 

Med hilsen 

Nannestad Sau og Geit 

David Nicolay Eik /s/ 

leder sankelaget 

Eksempel: 

● Lunner kommune 

● Nittedal kommune 

● Øst Politidistrikt , Ski 

● Saueeiere i Nannestad  

● Saueeiere i nabokommuner 



  HOLTER:  

Kåre Schei 
Tlf. 971 44 125 
Slippsted: Holter Almenning,  Erpestadvangen 
 
Farger øremerker: Blå/rosa 
Bjellemerke: Rosa med nr. 4 
Klave: Blå 

Trond Korvald 
Tlf. 930 45 417 
Slippsted: Holter Almenning, Bekkestua 
 
Farge øremerker: Gul 
Bjellemerke: Gult med nr.  5 
Klave: Gul 

Ingrun Nordengen 
Tlf: 977 46 918 
Slippsted: Holter Almenning, Fossdalen 
 
Farge øremerker: Grønn 
Bjellemerke: Grønt med nr.  2 
Klave: Grønn 

Lars Brustad 
Tlf. 959 88 800 
Slippsted: Holter Almenning, Gimilhøgda 
 
Farge øremerker: Blå 
Bjellemerke: Blått med nr.  6 
Klave: Blå 
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Marianne Haraldsen 
Tlf: 915 12 173/911 53 343/900 68 990 
Slippsted: Nannestad Almenning, Kroktjern 
 
Farge øremerker: Gul 
Bjellemerke: Gult med nr. 8 
Klave: Gul 

Bjørn Røtterud 
Tlf. 464 24 891 
Slippsted: Nannestad Almenning, Sjonken 
 
Farge øremerker: Blå 
Bjellemerke: Blått med nr. 9 
Klave: Blå 

Marianne Aas 
Tlf: 934 43 560 
Slippsted:  Kringlerlia 
 
Farger øremerker: Grønn/gul 
Bjellemerke: Grønt med nr.  12 
Klave: Grønn 

Magnar Olsen 
Tlf. 913 57 409 
Slippsted: Gimilvegen, Åsgreina 
 
Farge øremerker: Grønn 
Bjellemerke: Oransje med nr. 7 
Klave: Grønn i 2019, rosa fra 2020 
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  NANNESTAD: 

Holter forts: 



Øystein Ødemark 
Tlf. 926 28 438 
Slipper foreløpig ikke i utmark 
 
Farge øremerker: Rosa 
Bjellemerke: Rosa med nr. 17 
Klave: Rosa 

David Eik 
Tlf. 952 42 419 
Slippsted: Nannestad Almenning, Bjertnessjøen 
 
Farge øremerker: Rød 
Bjellemerke: Rødt med nr. 15 
Klave: Rød 

Ola Granaas 
Tlf. 918 81 875 
Slippsted: Nannestad Almenning, Kalldalsvegen 
 
Farger øremerker: Grønn/rød 
Bjellemerke: Rosa med nr. 16 
Klave: Rød 
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  BJERKE: 

Sven Johan Holter 
Tlf: 958 86 072 
Slippsted:  Økri 
 
Farge øremerker: Oransje 
Bjellemerke: Orange med nr.  11 
Klave:  Oransje 

Nannestad forts: 



Elin Mo Weberg 
Tlf. 416 38 465 
Slippsted: Bjerke Almenning, Nordåsen 
 
Farger øremerker: Blå/oransje 
Bjellemerke: Blått  med nr.  22 
Klave: Grønn 

Kenn Berntsen 
Tlf. 979 64 633 
Slippsted: Vollaugsmoen 
 
Farger øremerker: blå/rød 
Bjellemerke: Blått med nr.  14 
Klave: Blå 
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Bjerke forts: 
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Fargen på slips på 

klaven angir antall 

lam søya har 

0 lam = rød 

1 lam = blå 

2 lam = gul 

3 lam (eller fler) = grønn 

Foreløpig har ikke alle besetninger 
tatt i bruk slips (flagg) på klavene. 
 
Dette er fargekodene som er  
vedtatt for Nannestad Sankelag: 

http://www.nsg.no/akershus/nannestad/


Litt informasjon om elektronisk  
sporing  av sauer på utmarksbeite 
 

Alle saueeierne i Nannestad som slipper dyr 

på utmarksbeite benytter i dag elektroniske 

sporingsenheter, foreløpig i hovedsak på 

voksne sauer, en også noen lam har GPS.  

Enkelte av disse besetningene har brukt  dette 

siden 2007, da de såkalte «radiobjellene» fra 

Telespor var under utprøving. 

Nå er produktet vel etablert og stadig flere tar 

i bruk GPS-sporingsenheter, som har mange 

fordeler. Systemet brukes også  til storfe, hes-

ter og reinsdyr. 

Hver dyreeier logger seg inn på sin egen brukerside hos Telespor, og kan til enhver tid følge sine egne 

dyr på et kart. 

Telespor-terminalene er i prinsippet en «GSM mobiltelefon» som kommuniserer via mobilnettet.  Sen-

deren er montert på klaven, enten på toppen eller på siden, avhengig av type. 

 

Systemet har egenskaper som: 

 ● Viser til enhver tid hvor dyret befinner seg på et kart 

 ● Sender alarm dersom dyret ikke har beveget seg på tre timer og viser posisjon i kartet 

 ● Sender alarm hvis dyret ikke har flyttet seg mer enn 25 meter  

    mellom to rapporteringer og viser posisjon i kartet 

 ● Hver bruker kan programmere sine sendere til å rapportere det antall ganger 

    per døgn som man ønsker. Dette kan endres under beitesesongen. 

  

Fordelene med dette er: 

 ● Mer effektivt tilsyn. Man kan  ved å sjekke kartet før man går ut, eller under vegs, finne  

    flere sauer på hver tilsynsrunde. 

 ● Kan gjøre det mulig å kunne oppdage et eventuelt rovdyrangrep raskt 

 ● Dersom et dyr skulle dø kan man raskt finne det og avklare dødsårsak. 

 ● Dyrevelferd - sykdom kan oppdages, og eventuell behandling kan settes i gang, 

 ● Mer effektiv sanking 


