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Utskrivet   31 juli 2019 

Viltkamera den 31 juli 2019. 

Viltkameror finns i huvudsak i två varianter de som lagrar bilderna i kameran och de som lagrar och skickar 

bilderna via SMS eller e-post till din dator och/eller mobil. 

Jag valde skaffa en sändande BURREL S12 HD+SMS II just då kampanj pris, och innehöll (Fäste, AA batterier 

och SD minneskort), minneskortet var på 16 GB som är stort, men jag hade ett 32 GB kort liggande så jag använde 

det. Man vill ju veta direkt vad som händer. 

För att kommunisera med kameran krävs ett SIM kort, jag köpte ett ”JÄGARKORT” av typ MAVOCO som själv 

väljer vilken operatör som fungerar bäst, där kameran finns monterad, och man betalar per år. Några kameror har 

SIM kort som man får betala per månad. 

Då jag förväntade att AA batterierna inte skull hålla ström så länge köpte jag ett 6V laddningsbart batteripaket från 

leverantören av kameran, med hållare och kablar till kampanjpris.. 

Eftersom det är lite pillrigt att konfigurera kameran fick leverantören ordna den detaljen, de ordnade också en gratis 

e-postadress på gmail och att så den sände bilder vidare till min ordinarie e-postadress. 

Själva inkörningen göres med kameran ansluten hemma med en USB kabel till ett program på datorn 

Jag använder MS Outlook på datorn så jag gjorde en sk. regel som lade inkommande viltkamerabilder i egen map, 

samt skickade en kopia till min gamla gmail adress, som jag sedan kopplade in på en e-post app på min mobil och 

en kopia till en WeHunt adress som jag fick av WeHunt och konfigurerade in på Södra såten på Stigvägens VVO i 

WeHunt. 

Inställningen på plats kräver att det inte finns gräs eller kvistar i förgrunden då kameran automatik bländar ner med 

som följd att bakgrunden på bilderna blir mörk. Kameran skickar nu bilder till min hemdator, bärbara dator, min 

Mobil via e-post och WeHunt. Kameraplatsen är nu utmärkt med dessa två skyltar nedan och är att anse som 

godkänd. 

   
  Identitet: FJVK 



  Kontaktuppgifter:  
  Syftet med viltkameran är att övervaka/inventera viltbeståndet på jaktmarken som ett led i min viltvård och för att kunna 
  genomföra en bättre viltförvaltning. Denna text är placerad så den som läser den, är fotograferad 

  

  Den rättsliga grunden för kamerabevakningen är intresseavvägning enligt artikel 6 Dataskyddsförordningen.  
  Vid intresseavvägningen har jag tagit i beaktandet den eventuella möjligheten att en person kan fångas på bild av 
  viltkameran. Eftersom syftet ej är att ta bilder på personer och då dessa raderas omedelbart anser jag att syftet  
  med viltkameran är större än det eventuella intrånget i personens integritet. 



  Bilder och eventuella ljudupptagningar av människor raderas omedelbart. 



  Kameran gör ljudupptagningar: JA □ NEJ □ 

  
  Som registrerad har du vissa rättigheter enligt Dataskyddsförordningen: 
 
  - Rätt att begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter 
  - Rätt att begära att bli raderad. 
  - Rätt att begära begränsning av dina personuppgifter. 
  - Rätt att en gång per år begära utdrag över de personuppgifter som behandlas om dig. Sådan begäran görs till ovan angivna kontaktuppgift. 



  Har ni några synpunkter på kamerabevakningen kan ni klaga till Datainspektionen 

Leverantör Kamera : Widfors, SIM kort :Trampet 


