


I slutändan är det bilderna
I *nr ar det mest lntressrntA
Ln, ,n,rndrlren ocn nr Kan

I na, själva se hur resultatet
blev.

Ni kan är'en läsa en subjektiv
bedörnning av de olika model-
lerna gjord av mig (artikelför'-
fattaren Kristof-er Hansson). Ni
kan även gå in på internet och
titta på hur åteikamerorna klara-
de av rörlig film.

Det skall poängteras att tes-

terna inte är vetenskapligt utför-
da. Omdömena grtrndrr sig i

stort på hurjag har uppfattat hur
det har varit att arbeta med re-

spektive modell. Denna bediim-
ning ar tämligen subjektir rrren

ni som läsare kan i alla fall se re-
sr.rltatet i bilderna och därmed
själv bilda er en trppfattning.

Det ska nämnas att jag till ex-
ernpel kan ha missuppluttut in-
struktionsböcker och liknande
och därmetl missut \ iktiga in-
ställningar på någon modell. Å
andra sidan kan man tolka resul-
taten så att om jag missat några
av finesserna hos en modell kan
det sei :om en brist i antingen
firnktionen hos kameran eller
instruktionsboken. Men det kan
ju faktiskt vara så att en annan

användare av kameran hade

lyckats betydligt bättre än jag.
En del av n'rodellerna tar en

liten stund att lära sig men efter
att lyckas ställa in dem en gång

sii kan man det. Därtjir behöver
man inte hänga upp sig för
mye ket på om en klrmera är en-

kel att handha eiler ej.

KRÄVER SNABBHET
Vi börjar med att generellt bara
titta på hur åtelkamerorna fun-
serar och vilka finesser som
iinns. Åtetkamerorna kommer
som så mycket annat tr-ån USA
och de flesta tillverkas i Asien. I
grunden är det en digitalkamera
med en tillkopplad rörelsesen-
sor och extern liuskälla för att
den ska kunna ta bilder i mör-
ker. allt monterat i ett väder-
skyddat hölje.

I de första kamerorna sonl
kom anr,ändes vanlig film men i
dag är det uteslutande digitala
bilder som ievereras i fbrm av

komprirnerade jpeg-bilder som
laglls pl någon lorm uv min-
neskort.

De allra flesta kameror kan
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' Det sorn är intressant hiir re- finns båda teknikerna i samma

' Viltet eller människan kan
inte se det infraröda ljuset då
våra ögon inte kan se denna
våglängd. I kameran regisrreras
bilden som en mono-
krom/enfärgad bild av sämre
kvalitd än färgbilden från bilder
tagna dagtid.

Viltet kan som sagt inte se
ljuset, men vissa arter kan däre-
mot se lamporna när de iir tända
och de lyser då svagt blekt röd-
aktigt (det syns i alla fall för det
mänskliga ögat). Man ser endast
detta om man tittar direkt på ka-
meran.

De infraröda LED-lamporna
lyser med ett konstant sken och
tänds cirka en sekund innan bil-
den tas. Detta kan man ibland se
då grisarna står och tittar rakt in
i kameran som följd till att IR
lamporna tänts (ag tolkar i alla
fall företeelsen så). Det är alltså
endast lamporna som syns för
viltet/människan och inte ljuset
som träffar det belysta objektet.

Aven om lamporna syns bor-
de de störa mindre än det vita
blixtljuset (även om vi i denna
test inte kunnat se belägg för
detta). Det ska även nämnas att
en del nya åtelkameror har IR-
lampor som inte "glöder" röd-
aktigt utan iir helt osynliga för
människor och djur.

LÅNG DRIFTSTID
De tidigaste modellerna av åtel-
kameror hade en del problem
med batterikapaciteten och de

även filma små rörliga sekven-
ser. I USA kallas kamerorna för
"Trail cameras" eller "Trail
cams", det arrerikanska "trail"
får väl närmare översättas till
vår så kallade viltstig/växel och
en rak översättning skulle därför
bli "viltstigskamera".

Nu är det så att många av åtel-
kamerorna lämpar sig mer för
att sättas upp vidjust en åtel ef-
tersom "starttiden" för systemet
är lör långsam och lämpar sig
diirför för vilt som uppehåller
sig på samma plats, till exempel
en åtel. Sätter man upp en av ka-
merorna på en viltväxel iir ris-
ken stor att man får en bild utan
vilt eftersom viltet redan har
passerat då bilden tas. En del av
kameroma är dock mycket
snabba i känsligheten och lyck-
as fånga djur som tiil och med
springer lorbi kameran som dr
uppsatt på en växel (Cuddeback,
Scout Guard, Keep Guard). Det-
ta nämns i beskrivningen av re-
spektive modell.

PIXLAR
SÄGER INTE ALLT

En annan skillnad mellan mo-
dellerna är antalet megapixlar.
Detta är inte helt ointressant ef-
tersom bildernas upplösning blir
bättre ju fler miljoner punk-
terlpixlar man har per tum.

Men man ska inte stirra sig
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sultatet blir i slutändan.
Bildens kvalrtd beror inte

bara på antalet me-eapixlar utan
andra faktorer som ob.jektivets
kvalit6, sensorns storlek och ka-
merans övriga komponenter
spelar in.

Alltså kan en 5 megapixel ka-
mera leverera sämre bilder än en
4 megapixel kamera. Det vikti-
gaste iir i slutändan att bilderna
håller så pass hög kvalitd arr
man kan identifiera vad för
slags vilt som visar sig på kame-
rans bilder (ålder, kön, fiirgtäck-
ning i päls, storlek på horn eller
betar osv).

En annan viktig sak iir att
nattbilderna som levereras av de
olika kamerorna håller högst
skiftande kvalitd. En kamera
som levererar 5 megapixels bil-
der av hög kvalitd dagtid kan le-
verera usla nattbilder på endast
1.3 megapixel.

Det är ju oftast på nat-
tenlgryning/skymning som vil-
tet besöker åtlarna och då be-
hövs en extern ljuskälla. Efter-
som åtelkamerorna har extremt
små ljusinsläpp i sina objektiv,
inte mycket större än ett knapp-
nålshuvud, krävs någon form av
extern ljuskäI1a.

Det finns två olika varianier.
en i form av en vanlig kame-
rablixt med vitt ljus och en i
form av infraröda (IR) lysdio-
der.

kamera. Det vita ljuset levererar
oftast mycket bra bilder nattetid
i färg. När det vira blixtljuset ly-
ser upp viltet registreras bilden
på minneskortet i samma antal
megapixlar som det gör dagtid
och i samma färgskala. Dessa
bilder håller alltså ofrasr en hög
bildkvalitd. Nackdelen är atr det
vita blixtljuset som lyser upp
natten eventuellt skrämmer en
del vilt.

SKRÄMS INTE BORT
Här måste jag dock poängtera
att jag inte har uppfattat att ex,
empelvis viidsvinen skulle bli
rädda för blixten. Detta kan man
se på bilder tagna med några se-
kunders eller minuters mellan-
rum, där det på bilderna klart
och tydligt syns att samma
vildsvinsindivider lugnt står
kvar och äter på foderplatsen.
Jag har på bilderna inre kunnat
se att vildsvinen beroende på ål-
der eller kön, skulle reagera oli-
ka på blixten.

Det ska poängteras att det i ett
område diir det råder högt jakr
tryck och där grisarna varit på-
skjutna med lampa rent teore-
tiskt skulle kunna bli skrämda av
det vita blixtljuset. Detta iir dock
ingetjag har sett på de olika test-
markerna vi har haft åtelkame-
rorna på. De kameror som dr ut-
rustade med IR LED-lampor ly-
ser upp viltet med infrarött ljus.



slutade fungera på grund av

strömbrist efter endast nägra da'
gar. Idag rir kamerorna betydligt
bättre och ingen av modellerna
slukar batteri så att det uppfattas
som en brist.

En del av modellerna har dä-

remot extremt bra driftstid (

Moultrie, Keep Guard, Scout
Guard).

De allra flesta åtelkameror dr
mer eller mindre känsliga i sina
rörelsesensorer. Sensorerna rea-
gerar på temperaturskillnader (

en del även på rörelse ) och löser
ut då exempelvis ett vilt kom-
mer in inom sensorns område.

Dagtid kan temperaturskill-
nader i terrängen utlösa sensorn.
Till exempel så kan en dag med
växlande molnighet resultera i
mängder med bilder då solstrå-
larna vdrmer deiar i terrängen.
Ett annat problem iir att kame-
rorna även löser ut då fåglar dy-
ker upp och tar för sig av

foderplatsens läckerheter. Min-
neskorten kan då snabbt fyllas
med hundratals eller till och
med tusentals fågelbilder.

Det finns olika sätt att komma
förbi detta och de olika model-
lerna har olika lösningar. Man
kan exempelvis ställa in kame-
ran så att den endast tar max en

bild var tionde minut.
Även om det dagtid skulle

finnas fåglar konstant på åteln
och exempelvis vildsvin kon-
stant på åteln nattetid (vilket gi-
vetvis aldrig sker) kan det teore-
tiskt då maximalt registreras 6

bilder/timmen x 24 timmar =
144 bilder per dygn. I praktiken
kanske det endast blir 10-40 bil-
der/dygn.

INBYGGD TIMER
Nackdelen zir att man kanske
missar en gris som bara dyker
upp några minuter på åteln eller
att bilden man får åir dålig (gri-
sen kanske står bakom en gren
eller dylikt).

En del modeller har då en in-
ställning som gör att man kan få
en bildserie med tre bilder med
några sekunders mellanrum och
man kan sen ha 10 minuters up-
pehåll innan nästa bildserie tas
(under förutsättning att rörelse-
sensorn utlöser till följd av att
dilr är aktivitet på åteln).

På vissa av modellerna kan
man lösa problemet med en in-
byggd timer.

Timern gör att åtelkameran är
inaktiv dagtid mellan en viss tid
(exempelvis mellan 6 på morgo-
nen och 18 på kvällen). Detta
gör att man radikalt slipper fe1-

tagna bilder och fågelbilder.
En del av marknadens model-

ler har en inbyggd skiirm vilket
gör att man kan titta på bilderna
direkt i fält.

Detta är smidigt men inget
jag tycker man ska betala en
massa extra pengar för. Man vill
ju oftast ändå ladda över bilder-
na i datorn för att bevara dem
och studera i lugn och ro. Man
kan även använda en vanlig di-
gitalkamera för att studera bil-
derna i fält (om de har samma
sorts kortplats för exempelvis
SD-kort).

LÄR DIG MER
En annan skillnad på de olika
modellerna är den varierande
utlösningshastigheten på syste-
met. Med utlösningshastigheten
menar jag den tid det tar for ka-
meran att ta en bild efter att rö-
relsesensorn registrerat en rörel-
se. Detta kallas "Triggerspee-
den". Här är det Cuddeback,
Keep Guard, Scout Guard som
lämpar sig att sätta upp på vilts-
tigar/växlar. En del modeller har
1ångsam utlösningshastighet
och man riskerar då att få en bild
utan vilt om det bara passerar

framför kameran.
Vi ska nu gå över på att titta

ndrmare på de olika modellerna
och på deras för- och nackdelar
samt se hur bilderna blev. Efter
att ni har läst testen men innan
ni springer iväg och handlar en
av kameramodellerna bör ni tit-
ta vad leverantörerna har för öv-
riga modeller.

I testen har vi endast en liten
del av alla marknadens model-
1er. Exempelvis så har Cudde-
back och Moultrie många fler
modeller.

Vill du titta på hur filmerna
blev från en del av de testade ka-
merorna då kan du gå in på
www.youtube.com och söka på
"Atelkameratest".

Vill du liira dig mer om åtelka-
meror finns en ideell hemsida
www.viltkamera.se som drivs av
en privatperson som heter Peter
Nilsson. Peter har samlat infor-
mation om diverse åtelkameror
och diir kan du lägga upp egna
bilder samt titta på andras. I



Leverantör: www.racerback.se, www.jaktbiten.se
Telefon 0454-753640
. Pris: 1 749 kr
o ! Megapixel
o Extern ljuskälla = lnfraröd (lR) belysning 24 st LED
. SD-kort upp till 2 GB
. Filmar även i mörker
. Bildserie 1-6 bilder
r Tidsintervall/uppehåll mellan 1-20 minuter
. Batterier 4 st C-cell
. Laserinställning = Ngj

Testresultat, subjektiv bedömt av Kristofer Hansson:

. Bildkvalit6 nattetid lR = Acceptabel

. Räckvidd lR = Acceptabel

. Bildkvalit6 dagtid = Acceptabel

. Videokvalit6 dagtid = Bra

. Videokvalit6 natt i mörker = Acceptabel

. Handhavande = Mycket enkel
o Storlek = Kompakt och smidig
. Prisvärd = Sådär.
r Batterikapacitet = Bra

Helhetsintryck:
En hyfsad lR-kamera som är smidig och enkel att handha.
Bildkvalit6n är acceptabel både dagtid och nattetid efter-
som priset är ganska lågt. Ett plus är att den är kompakt
och inte så iögonfallande.



Leverantör:www.racerback.se,www.jaktbiten.se ä

Telefon 0454-753640
. Pris: '1 195 kr
o $ Megapixel
r Extern ljuskälla = Vanlig vit blixt
. SD-kort upp till 2 GB
. Bildserie 1-6 bilder
. Tidsintervall/uppehåll mellan 1-20 minuter
o Batterier 4 st C-cell
. Laserinställning = Nsj

Testresultat subiektivt bedömt av Kristofer Hansson:

. Bildkvalit6 nattetid Blixt = Acceptabel

. Räckvidd Blixt = Acceptabel

. Bildkvalit6 dagtid = Acceptabel

. Videokvalit6 dagtid = Bra

. Videokvalit6 natt i mörker = Filmar ej i mörker

. Handhavande = Mycket Enkel

. Storlek = Kompakt och smidig
e Prisvärd = Ja, eftersom den är så billig.
. Batterikapacitet= Bra

Helhetsintryck:
En hyfsad bllxt-kamera som är smidig och enkel att hand-
ha. I grunden samma som Wildview IR. Bildkvalit6n är ac-
ceptabel både dagtid och nattetid. Ett plus är att den är
kompakt och inte så iögonfallande och att det är tesiens
billigaste kamera vilket gör den ganska prisvärd.
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Leverantör: www.racerback.se, www.jaktbiten.se
Telefon 0454-753640
o Pris: 2 595 kr
t Q Megapixel
o Extern ljuskälla = lnfraröd (lR) belysning 72 st LED. SD-kort upp till 4 GBr Filmar även i mörker. Bildserie 1-3 bilderr Tidsintervall/uppehåll mellan 1-60 minuter
a

a

Batterier 6 st D-cell
Laserinställning = .16

Testresultat subjektivt bedömt av Kristofer Hansson:

" Bildkvalit6 nattetid lR = Brao Räckvidd lR = Bra. Bildkvalit6 dagtid = Bra. Videokvalit6 dagtid = Mycket brao Videokvalit6 natt i mörker = Bra. Handhavande = Enkelo Storlek = Storo Prisvärd = Jar Batterikapacitet= Extremi bra.. Ovrigt= Ett stort plus är att man kan ha ett 4 giga-
byte minneskort vilket är testets största kapacitet, I

högsta upplösningen på bilderna kan kameran ta hela
4244 bilder.

Helhetsintryck:
En bra lR-kamera som är enkel att handha. Kameran är
lite stor och klumpig men bildkvalit6n är bra både dagtid
och nattetid. Videokvalit6n är också bra. Stora fördelar
med denna kamera är platsen för 4 GB SD minneskort
och den extrema batterikapaciteten. Denna kombination
gör att kameran kan sitta uppe så länge som flera måna-
der utan att minnet blir fullt. Rekommenderas.
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Leverantör: www.normark.se
a

a

a

Pris: 6 395 kr
5 Megapixel
Extern ljuskälla = lnfraröd (lR) belysning
24 st LED samt vanlig vit blixt.
SD-kort upp till 1 GB
Filmar även i mörker OBS med ljud!
(denna funktion kunde dock ej bedömas)
Tidsintervall/uppehåll mellan 0,5 - 2 minuter
Laserinställning = ..;a

Testresultat subjektivt bedömt av Kristofer Hansson:

a

a

a

a

a

Bildkvalit6 nattetid lR = Acceptabel
Räckvidd tR = Dåtig
Bildkvalit6 dagtid = Bra
Videokvalit6 dagtid = Kan ej bedömas

fiag lyckades inte få denna funktion att fungera)
Videokvalit6 natt i mörker = Kan ej bedömas
(ag lyckades inte få denna funktion att fungera)
Handhavande = Enkel, men strulade en del
Storlek = Stor men känns gedigen
Prisvärd = Nej
Batteri kapacitet= Acceptabel.
Övrigt= Ett plus är att den både har lR och vanlig

blixt. Den enda av modellerna som filmar med ljud (dock
kunde vi ej testa detta då jag inte lyckades få igång den-
na funktion).

Helhetsintryck:
Det känns som Bushnell med sin Trail Scout stått stilla i

utvecklingen de senaste åren. Ett tydligt tecken på detta
är att den maximala storleken på SD-kortet är 1 GB. Mo-
dellen har sett likadan ut de senaste åren men det är möj-
ligt att innanmätet förbättrats. Det verkar i alla fall som att
batterikapaciteten är bättre idag än den var itidigare mo-
deller. Jag hade en hel del problem med att få rätt på ka-
merans funktioner, detta kan dock bero på fel i mitt hand-
havande. Dock måste man säga att Bushnellen känns ge-
digen att handha och den har kvalitetskänsla' Men
helheten dras ner av framför allt det mycket höga priset
och att jag inte fick rätt på den. Med bakgrund av detta
villjag inte rekommendera denna åtelkamera.
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Leverantör: www.z-aim'com Telefon 0950-1 4475

Pris: 1 900 kr
5 Megapixel
E*i"ä fjr"f.älla = lnfraröd (lR)belysning22 st LED

SD-kort uPP till2 GB
Filmar även i mörker
Bildserie 1-3 bilder
iidsintervall/uppehåll mellan 0 sec - 60 minuter

Batterier AA 8 st
Laserinställning = Nej

Testresultat subiektivt bedömt av Kristofer Hansson:
. Bildkvalit6 nattetid lR = Mycket bra
a

a

a

a

a

Räckvidd lR = Bra
BildkvalitÖ dagtid = MYcket bra
VideokvalitÖ dagtid = Bra
Videokvalit6 natt i mörker = Extremt bra

Handhavande = Enkel, när man lärt sig den

externa handkontrollen.
Ståii"f. = Extremt liten (minst på marknaden)

Prisvärd = Ja, mycket

köp till ett bra Pris.

o BatterikaPacitet = Mycket bra' 
-. biligt = Både Keep Guard och. Scout Guard

handhas m"ä f'latp av en extern liten fjärrkontroll med

.äoä iot ptugga! in i kameramodulen när man ska pro-

öruttåt" äenlbetta gör att storleken kan minimeras och

ätt Oen inte blir lika stöldbegärlig'

Helhetsintryck:
S;;"i cuutå och Keep Guard är marknadens minsta åtel-

[åååt"t- Trots detta levererar dessa bilder och video av

Fper 1; kvalit6. Batterikapaciteten.är också mycket bra'

L'n'unnun fördel är att utlösningsmekanismen (sk Trigger-

.p"åO ) är mycket snabb, vilket gör att den kan sättas

;bp aå åxenipetvis viltstigar ocf ma1 missar då inte viltet

,iå'äå""" kameror hinnär med att fånga viltet på bild'

öen nagot dyrare Keep Guarden är ett.strå vassare än

S"ort duarO"en och jag tycker den är lite smidigare att ar-

Oåä meO då man oppnar panelen på baksidan för att

OViä O"it"ti och koppla in handenheten' Scout Guarden

öppnas via en lucka På undersidan'
fbrOeten med de små kamerorna är att är mindre iögon-

fallande. Båda är även kamouflagemönstrade vilket gör

att allmänheten har svårt att upptäcka dem vilket är en

[åiioroer då vissa personer anmäler jägare som sätter

;pp k;;t;rna på sina egna marker' Både Scout Guard

ilfi G;p Guard rekommänderas och är ett mycket bra

a

a



Levera ntör: www.z-ai m.com Telef o n O95O ^1 447 5
. Pris: 2 395 kr
r $ Megapixel
o Extern ljuskälla = lnfraröd (lR) belysning 24 st LED
. SD-kort upp till 2 GB
. Filmar även i mörker
. Bildserie 1-3 bilder
r Tidsintervall/uppehåll mellan 0 sec - 60 minuter
. Batterier 8 st AA
o Laserinställning = Nej

Testresultat subjektivt bedömt av Kristofer Hansson:
. Bildkvalit6 nattetid lR = Mycket bra
. Räckvidd lR = Bra
. Bildkvalit6 dagtid = Mycket bra
. Videokvalit6 dagtid = Bra
. Videokvalit6 natt i mörker = Extremt bra
. Handhavande = Enkel, när man lärt sig den

externa handkontrollen.
r Storlek = Extremt liten (minst på marknaden)
. Prisvärd = Ja mycket
o Batterikapacitet= Mycket bra.

Helhetsintryck:
Något vassare än lillebrodern Scout Guard. Mycket liten
kamera men mycket bra prestanda. Rekommenderas
varmt, se mer fakta om de båda modellerna under Scout
Guard. Både Scout Guard och Keep Guard rekommende-
ras och är ett mycket bra köp till ett bra pris.



Leverantör: www.racerback.se, www.jaktbiten.se
Telefon 0454-753640
. Pris: 1 895 kr
e $ Megapixel
. Extern ljuskälla = lnfraröd (lR) belysning

'18 st LED samt vanlig vit blixt.
. SD-kort upp till 2 GB
. Filmar även i mörker.
. Tidsintervall/uppehåll mellan 0,5 - 2 minuter
. Laserinställning = Ja

Testresultat subiektivt bedömt av Kristofer Hansson:
. Bildkvalit6 nattetid lR = Dålig
a

a

a

a

a

a

a

a

a

Bildkvalit6 nattetid Blixt = Dålig
Bildkvalit6 dagtid = Acceptabel
Videokvalitö dagtid = Acceptabel
Videokvalit6 natt i mörker = Acceptabel
Handhavande = Enkel
Storlek = Stor men ändå smidig
Prisvärd = Nej
Batterikapacitei= Bra.
Övrigt= Ett plus är att den både har lR
och vanlig blixt.

Helhetsintrysk= En ganska billig kamera som man därför '
inte kan vänla sig alltiör mycket av. Har ganska många fi- 

N:

nesser men kval[6n på bild och video är dålig' 
=
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Leverantör: www.vildsvin.se Telefon 0435-460530
o Pris: 3 950 kr
o $ Megapixel
r Extern ljuskälla = Vit Blixt.
. SD-kort upp till 2 GB
r Filmar ej.
. Tidsintervall/uppehåll mellan 0,5 - 3 minuter
. Laserinställntng = Nej

Testresultat subjektivt bedömt av Kristofer Hansson:
. Bildkvalit6 nattetid Blixt = Mycket bra
. Bildkvalite dagtid = Mycket bra
. Videokvalit6 dagtid = Filmar ej
. Videokvalit6 natt i mörker = Filmar ej
. Handhavande = Extremt enkel
r Storlek = Stor men ändå smidig
. Prisvärd = Ganska.
r Batterikapacitet= Bra.
. Övrigt = Mycket snabb utlösningsmekanism sk
"Triggerspeed". Detta gör att den lämpar sig bra för att
använda som viltstig/växel kamera.

Helhetsintryck= En ganska dyr kamera men bildkvalit6n
är mycket bra. Cuddeback:en är väldigi enkel att hand-
ha och den har hög kvalitetskänsla över sig. Ett annat
plus är den snabba utlösningsmekanismen. Jag tycker
trots det höga priset att den är ganska prisvärd eftersom
bilderna blir så bra. Hade jag testat en av Cuddebacks
lR kameror är jag ganska säker på att jag blivit nöjd och
rekommenderat denna om dessa modeller håller Iika
hög kvalit6 som blixtvarianten. Är man ute efter en mo-
dell med vanlig blixt och man har råd med en Cudde-
back Capture kan denna modell varmt rekommenderas.


