
Bidrag med viden om vildtlevende pattedyr via dine vildtkameraer!  

Fredning af vildtarter kan i dag ske alene på baggrund af manglende viden. Det kan blive tilfældet for 

husmår og ræv, selv om jægere med vildtkameraer ser de nataktive dyr meget hyppigt. Du kan nu 

bidrage til at sikre fremtidens jagt på en ganske enkel måde - via dine vildtkameraer! 

 

Har du et vildtkamera der kan sende billeder til en mailadresse, kan du allerede nu være med til at udvikle 

det softwaresystem der automatisk skal artsbestemme vildtlevende pattedyr ud fra billeder fra 

vildtkameraer. Automatisk billedgenkende vil gøre det muligt at samle store mængder information fra 

jægere på tværs af landet. For fuglene har ornitologerne samlet store mængder tælledata, som anvendes af 

vores myndigheder i forbindelse med vurdering af jagttider. Den samme kultur har ikke eksisterer for 

pattedyr, men som jægere har vi nu en mulighed for at styrke grundlaget for forvaltning af de danske 

pattedyr!  

Mange jægere indsamler rent faktisk allerede værdifuld viden om forekomst og hyppighed af en række 

vildtarter gennem vildtkameraer, men disse unikke data går i øjeblikket tabt, da ingen har forsøgt at udvikle 

netværk og metoder til indhentning og systematisering af data. 

 

HVAD SKAL DU GØRE   

• Indtast vores mailadresse (vildtkamera@jaegeren.org) ved siden af dit eget mobilnummer eller 

mailadresse i vildtkameraets opsætning. 

• Send os der står bag projektet (jki@jaegerne.dk; zja@jaegerne.dk eller cro@jaegerne.dk) en 

almindelig e-mail om deltagelse med angivelse af kameratype/model samt en kopi af en 

mailmeddelelse fra hvert vildtkamera sammenstillet med deres geografiske placering (koordinater 

kan findes på mobiltelefonen via GOOGLE MAP eller blot appen KORT). 

 

HVAD FÅR DU TILBAGE 

• Informationer om udviklingen af billedgenkendelse via et nyhedsbrev der sendes ud til alle 

deltagere. Senere vil der begynde at komme sammenstillinger af data over sæsoner/år/region. 

• Når billedgenkendelsessystemet er udviklet vil den enkelte deltager med unik ID, kunne se egne 

artssorterede data. 

• Alle data behandles med respekt og fuld anonymitet og billeder med mennesker sorteres fra og 

slettes med det samme.  

 

Vil du gerne deltage, men har spørgsmål eller brug for hjælp så tøv ikke med at kontakte os. 

Med venlig hilsen 

Jesper Kjær Illemann 

Zacharias Jacobsen 

Carsten Riis Olesen 
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