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Eksempler på vildtkameraer ved Brandstrup Bæk
0,6-1 m over vandet og peger opstrøms (anbefales)

Bemærk kameraets gode ”overblik”  over mindst 10 m af bækken



DTU Aqua har udarbejdet
• En tilrettet kameramanual med de indstillinger af kameraet, 

der skal anvendes ved tilløbene til Gudenåen og Randers Fjord
• En vejledning i, hvordan en standardiseret undersøgelse skal laves 

(med mange praktiske tips)
• Et regneark, hvor data over observerede dyr skal indtastes for hver lokalitet

efter gennemsyn af fotos (et regneark pr. lokalitet). Regnearket viser 
figurer og oversigter over alle indtastede data

Materialet kan downloades ved tryk på de understregede links herover

https://www.fiskepleje.dk/-/media/Sites/Fiskepleje/Raadgivning/Vejledninger/Vildtkamera/Bruger_manual_for_Spromise_Kamera.ashx?la=da&hash=65B42286620293FE412D895F0C67E4837869A66A
https://www.fiskepleje.dk/-/media/Sites/Fiskepleje/Raadgivning/Vejledninger/Vildtkamera/Vildtkameraer-opsaetning-og-drift-vildtkameraer.ashx?la=da&hash=FF851A3EC9882C85B56F12E63435C8060E29266D
https://www.fiskepleje.dk/-/media/Sites/Fiskepleje/Raadgivning/Vejledninger/Vildtkamera/Vildtkamera-regneark.ashx?la=da&hash=A347391FEA75E7FFB94F5EBB85FB4725C105CD84


Håndtering og indstilling af kameraet
Spromise S308



SD-kort

Sæt SD-kort i kameraet 
(hukommelseskort til lagring af fotos)



Sæt 4 stk. højtydende Alkaline AA-batterier i kameraet
(som vist - to til venstre i hver række)

Det er nok til, at kameraet fungerer – men ikke i en lang periode – så sæt også de sidste 8 batterier i



Ved batteriskift – undgå at kameraet glemmer indstillingerne
Skift først de fire batterier til venstre
Derefter de otte til højre



ON Automatisk optagelse
SETUP Indstil kameraet
OFF Sluk kameraet

3 hovedindstillinger af kameraet



SETUP Indstil kameraet
Tryk MENU

SETUP – indstil kameraet



3 typer
(den valgte lyser grønt)

Navn på den valgte/grønne



Indstil ”Kamera”

4 mulige
Brug pilene til at vælge de indstillinger, der er vist her

Tryk OK for at gemme og MENU for at afslutte



Indstil ”Udløser”

6 mulige
Brug pilene til at vælge de indstillinger, der er vist her

Tryk OK for at gemme og MENU for at afslutte

Skærm 1
(5 valg)

Skærm 2
(1 valg)



Indstil ”System”

13 mulige
Brug pilene og OK til at vælge de indstillinger, der er vist her

Tryk OK for at gemme 
og MENU for at afslutte

Skærm 1
(5 valg)

Skærm 2
(5 valg)

Skærm 3
(3 valg)



Nu er kameraet klart til brug (når man sætter det til ON) !



Link

https://www.fiskepleje.dk/-/media/Sites/Fiskepleje/Raadgivning/Vejledninger/Vildtkamera/Vildtkameraer-opsaetning-og-drift-vildtkameraer.ashx?la=da&hash=FF851A3EC9882C85B56F12E63435C8060E29266D










NB. Erfaringsmæssigt må det forventes, at mange fotos skal slettes, 
idet 
• Kameraet kan blive udløst af kreaturer, græs, grene og vand, der bevæger sig

(tænk over dette ved opsætningen)
• Kameraet skal ”vågne op”, når et dyr aktiverer det, og tager så fem fotos

(måske er dyret passeret forbi, inden kameraet tager sine fotos)

Det tager tid at gennemse fotos – så check dem jævnligt, særligt i starten

NB. Flyt kameraet lidt, hvis der bliver taget for mange ”tomme” fotos 
pga. bevægelser fra græs, vand etc.





Hvad skal man udfylde i regnearket ?

(alt kan gøres på papir, bedst i A3 format  og indtastes senere)

https://www.fiskepleje.dk/-/media/Sites/Fiskepleje/Raadgivning/Vejledninger/Vildtkamera/Vildtkamera-regneark.ashx?la=da&hash=A347391FEA75E7FFB94F5EBB85FB4725C105CD84


I regnearket for hver lokalitet/kamera
Ved opsætning af et kamera skal stationsnummeret for den nærmeste
DTU-Aqua station på kortet altid oplyses (for at give overblik). 

Desuden skal det beskrives præcist, hvor kameraet står



Kun ved opsætningen
Medbring en udskrift af skemaet i fanebladet ”Lokalitet og kamera”
og udfyld de relevante gule felter 



For dem, der passer kameraet på lokaliteten
Skriv kontaktdata ind i fanebladet ”Kontaktpersoner” 



Når kameraet er i drift
Eksempel på, hvordan et måneds-skema fra regnearket skal udfyldes
(en linie pr. dato, en papirudskrift af skemaet medbringes i felten)

I felten (blyant)
Hjemme (blyant eller PC)
Hvad viste billederne ?



Regnearket laver automatisk oversigtsfigurer over de indtastede data

% døgn med arterne



Max. antal af arterne på samme foto



Overordnet plan

Der er købt 40 kameraer, og det forventes, at nogle af dem skal være i reserve

Foreningerne starter op med nogle få kameraer i maj-juni for at få et overblik 
over opgavens omfang (drift, gennemsyn af fotos, indtastning i regneark).

Derefter beslutter man, hvor mange kameraer, der skal sættes i gang efter sommerferien



Kriterier for udvælgelse af vandløb til opsætning af vildtkamera 2021

• Rimelig bestand af ørreder/laks i 2019, da DTU Aqua undersøgte alle vandløb
• Kun udvalgt vandløb, som er mindst en meter brede
• Rovdyrene må ikke kunne svømme forbi kameraet under vand
• Kameraerne skal stå et sted, hvor der ikke færdes ret mange mennesker 

(for at undgå hærværk og for mange fotos af mennesker)

Kommunerne vil sørge for tilladelse fra lodsejerne



Nu skal konkrete lokaliteter findes i de udpegede vandløb med fisk
• Er nogle af de foreslåede lokaliteter på kortene uegnede  ?
• Skal de udgå/erstattes af andre i samme vandløb ?
• Jan Nielsen har den 21. april 2021 fremsendt disse kort og et tilhørende regneark 

til foreningerne med 56 forslag til lokaliteter, som der kan vælges imellem



Foreningerne aftaler indbyrdes, hvor man opsætter kameraer

Er foreningerne enige i at passe kameraer i disse områder ?

+ Hadsten Lilleå-systemet



”Den gode start” på et års undersøgelser skal være velforberedt

Vigtigt at starte op med nogle få kameraer 
(for at få erfaring og overblik over omfanget af arbejdet)

Lokaliteterne til opsætning af kameraer skal være fundet inkl. tilladelse fra lodsejeren

Kameraer og alt nødvendigt grej skal være pakket i ”feltkasser”

Inden opsætning af kameraerne skal alle kamerapassere være fortrolig med 
• Kameraets funktion og indstillinger
• Hvad gør man med de fotos, der er på kameraets hukommelseskort ?

(kræver en vis IT-kyndighed, når billederne skal gemmes på PC i en mappe 
for hver enkelt lokalitet, og dårlige fotos skal slettes) 

Ved at følge DTU Aquas vejledning for undersøgelsen sikrer man bedst muligt, at
undersøgelsen bliver standardiseret, og at de indsamlede data er overskuelige 

https://www.fiskepleje.dk/-/media/Sites/Fiskepleje/Raadgivning/Vejledninger/Vildtkamera/Vildtkameraer-opsaetning-og-drift-vildtkameraer.ashx?la=da&hash=FF851A3EC9882C85B56F12E63435C8060E29266D


Den ”store” undersøgelse med opsætning af et større antal kameraer
forventes sat i gang efter sommerferien, 
når der er skabt et erfaringsgrundlag i foreningerne, og alle lokaliteter er fundet 

- forventes foreløbig at køre i et år, så alle årstider bliver dækket
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