S T O R T E S T: K I K K E R T S I K T E R

{ KIKKERTSIKTER TIL TOPPJAKT OG FJELLJAKT }

NÅR DU SIKTER

høyt og langt
Du skal gå langt og høyt, og skuddholdene kan bli lange mot små eller store mål.
Kjenner du deg igjen? Da vet du at forstørrelse, vekt og optikk gjør dagen bedre.
Vi tester kikkertsikter for fjelljakt.
T EK S T O G FOTO: E G I LL J . DA N I E L S E N
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jakten på det ideelle fjelljakt-siktet har
vi testet 11 stykker fra kjente leverandører. Disse er delt i priskategoriene
over og under 12 000. Under 6000
kroner vil vi ikke anbefale å gå for såpass
spesialiserte kikkertsikter.
Samtlige sikter har høyere forstørrelse enn typiske allround-løsninger. Til
felling av hjortevilt på normale til relativt lange jaktavstander, er dette egentlig
ikke nødvendig. Det kan likevel være en
fordel for å tydeliggjøre begrensninger hos
jegeren: Med høy forstørrelse vil trådkorset
danse med kraftigere bevegelser, noe som
indikerer når du bør la være å skyte eller
finne bedre anlegg.
Til småvilt og toppjakt betyr forstørrelsesgraden mer: Får du zoomet tett inn på
rypa som sitter 80 meter unna, ser du tydeligere fuglens adferd og får plassert trådkorset bedre.
Lett vekt
Lett utstyr er naturligvis en fordel når
man skal gå langt og gjerne også forsere
hundrevis av høydemetere. Dette gjelder
både våpen og kikkertsikte, særlig om
riggen inkluderer tofot og lyddemper. I
testen har vi gitt plusspoeng for lav vekt, så
lenge det ikke går utover optisk kvalitet. En
vanskelig oppgave for optikkprodusentene,
men de beste klarer det.
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Likevel rangerer vi optisk kvalitet høyest,
også på fjelljakt: Både for å generelt se
skarpt, men også for å ha klart bilde og
kunne skyte selv om solen står skrått imot.
Siden siktene i testen har stor objektivåpning, er det også verdt å tenke på kontrast
og lysgjennomgang: De beste siktene kan
duge som gode skumringssikter. Da slipper
man å investere i flere sikter enn nødvendig.
Testen viser at topp optisk kvalitet er
vanskelig med svært høy forstørrelse: De
fleste i testen viser bedre prestasjoner på
lave forstørrelsesgrader enn på høye. Bare
de beste holder bildet sylskarpt når du
zoomer til 20 eller 30 x.
Retikkel
Til skyting på lange hold har retikkelet
betydning på flere måter: Først og fremst
er det en fordel om det er fintrådet. Her
snakker vi rolige situasjoner hvor man bør
ha god tid til å sikte. At siktepunktet dekker
minst mulig av viltet, gir større bildefelt til
observasjon og bedre skuddplassering. Det
øker også din egen oppmerksomhet rundt
presisjonen.
Til fjelljakt/ toppjakt har opplyst retikkel
begrenset verdi. Likevel kan opplyst retikkel
være en viktig egenskap, særlig hvis fjellsiktet også skal brukes til skumringsjakt.
Når det gjelder retikkelbenevnelser,
er ikke dette helt standardisert mellom

produsentene. Noen av produktene i testen
kan også leveres med ulike retikler, noe du
bør sjekke på produsentens hjemmeside.
Kontroll på kulebanen
Sikter med svært høy forstørrelse har ofte
også kulebanekompensator. Kombinert
med en avstandsmåler, gir en slik funksjon
deg mulighet til å korrigere for kulefall ved
ulike avstander.
Vi anbefaler å ikke fokusere for mye på
dette for vanlige jegere, for de færreste av
oss har kunnskaper og ferdigheter som
gjør at vi behersker skudd på så lange hold
at dette har vesentlig praktisk betydning.
Likevel er funksjonen selvsagt viktig for
dem som behersker dette. Vi har derfor
angitt om siktene har kulebanekompensator, men ikke gått nærmere inn på
hvordan de forskjellige virker.
Hva skal du velge?
Elg og rein kan naturligvis bare jaktes med
rifle, men også småvilt kan tidvis «plukkes»
med rifle: Fjellryper som ikke vil trykke,
haren som prøver skjule seg i krattet, for ikke
å glemme vinterjakt på tiur i furutoppene.
Vi presenterer en bredde fra markedet.
Bare du vet hvilke egenskaper som er
viktigst for deg. Men kvalitet følger ofte
pris, og du må selv velge hvor viktig det er
med et spesialisert sikte for fjelljakt.

Testen viser at topp optisk kvalitet er
vanskelig med svært høy forstørrelse:
De fleste har bedre prestasjoner på lave
forstørrelsesgrader enn på høye.
07-2018
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TO TÅRN: Mange av siktene har
kulebanekompensator. Zeiss har
en genial løsning som kan stilles
etter avstand til målet, tilpasset
nettopp det kaliberet du bruker.

LYS: En del av kikkertene, slik
som Meopta ZD, har opplyst
retikkel. Det betyr at du kan få
langholdskikkert og skumringskikkert i en og samme pakke.

SAMME SIKTEPUNKT: Å stille kikkertsiktene
opp på rekke rettet mot samme mål, er avgjørende for å kunne avsløre forskjeller i optisk
kvalitet og retikkelets funksjon.

{ KIKKERTSIKTER OVER 12.000 KR }

Z5 er som en light-utgave av storebror Z6i. Alt er
mindre; forstørrelse, lengde og vekt. At røret er
1-toms og klikkjusteringene i kvarttommer, hinter
om at siktet er laget for det amerikanske marked.
Likevel, dette er Swarovski-kvalitet: Optisk ikke
fullt på høyde med Z6i, men bedre enn det
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SWAROVSKI Z5 5-25X52 P BT L
VEKT: 495 g
OBJEKTIV: 5–25 x 52 mm
ØYEAVSTAND: 95 mm
RØR: 25,4 mm
FOKUS: 50 m–uendelig
LYS: Nei
JUSTERING: 0,7 cm/ 100 m
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meste. Kulebanekompensatoren er noenlunde lik
storebror, og det er lett å finne øyeplassering.
Kikkerten mangler opplyst retikkel, så her er ikke
kombi-faktoren like høy. Z5 er likevel knallbra, testens letteste og et kjempevalg til lange fjellturer.

God retikkel
Luksusfølelse
tvers igjennom

TJ

Leica lanserte sitt første sikte for langdistanseskyting i 2015. Dette duger suverent som fjellsikte:
God forstørrelse, skarp optikk også på full pupp,
og et nydelig, fintrådet retikkel. Kulebanekompensatoren er lettbrukt når den pares med Leicas
avstandsmålere. Justeringsklikk på en halv centi-

LEICA ER-LRS 6,5-26X56
VEKT: 750 g
OBJEKTIV: 6,5–26 x 56 mm
ØYEAVSTAND: 100 mm
RØR: 30 mm
FOKUS: 50 m–uendelig
LYS: Nei
JUSTERING: 0,5 cm/ 100 m

RETIKKEL: Leica magnum ballistic
KOMPENSATOR: Ja, avansert
GARANTI: 10 år
PRIS: kr 21 070,IMPORTØR: Magne Landrø, www.landro.no
(utlånt av tidligere importør Bresson)
ES

LUKSUS FRA LEICA

Høy vekt

BE

meter er både nøyaktig og lett å forstå for europeere.
Siktet har ikke opplyst retikkel, men imponerende lysgjennomgang duger langt inn i skumringen. Vekten gir et ørlite minus i denne testen.

Militær soliditet
Optisk toppklasse

R

MEOPTA ZD 6-24X56 RD
VEKT: 868 g
OBJEKTIV: 6–24 x 56 mm
ØYEAVSTAND: 89–80 mm
RØR: 30 mm
FOKUS: 25 m–uendelig
LYS: Ja, dag og natt

J
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SKARPSKYTTEREN
Meoptas ZD-serie er myntet på langholdsskyting.
Toppmodellen har høy «sniper-faktor», og er da
også utviklet for militært bruk. Den har lettbrukt
kulebanekompensator, gripevennlig hjul til parallakse-justering og opplyst trådkors fra dagslys til
dyp skumring. Riktig heftig blir det med mildot-

JUSTERING: 0,1 mrad =1cm/ 100 m
RETIKKEL: Mildot II
KOMPENSATOR: Ja, avansert
GARANTI: 10 år
PRIS: kr 19 299,IMPORTØR: Vaabenhuset Nygaard,
www.vaabenhuset.no

TI

retikkelet, som er så avansert at de fleste må lese
bruksanvisningen for å forstå alt.
Siktet oser kvalitet og plasserer seg i alfa-klassen
både optisk og fysisk. Aldri har Meopta vært nærmere Zeiss og Swarovski. Eneste minus i forhold
til testkriteriene, er høy vekt.

RETIKKEL: 4A
KOMPENSATOR: Ja, avansert
GARANTI: 10 år
PRIS: kr 16.400,IMPORTØR: Swarovski Optikk Nordic AB,
www.swarovskioptik.com
God optikk
Liten og lett
MOA-justering

NIGHTFORCE 5-20X56 SHV
VEKT: 875 g
OBJEKTIV: 5–20 x 56 mm
ØYEAVSTAND: 80-90 mm
RØR: 30 mm
FOKUS: 23 m–uendelig
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I reklamen bruker ansatte hos Nightforce kikkertsiktet til å slå inn spiker. Vi ville neppe gjort
det, men dette er utvilsomt solide saker som
tåler alt jegerne utsetter siktet for i norske høyfjell. Det er litt samme feeling som Meopta ZD
med en del av den samme ekstreme funksjonali-
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SLEGGE FRA NIGHTFORCE

teten, så som avansert retikkel og nydelig opplyst trådkors.
Kulebanekompensatoren er dog av litt enklere
slag, og lysjusteringen har ikke like god fininnstilling. Tomme-/ Moa-justering krever mer tenking
for oss nordmenn. Optisk er siktet nesten i toppklassen, bare litt bak de beste europeerne.
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Conquest-serien til Zeiss har tradisjonelt gitt veldig
mye optikk for pengene. Ofte har gårsdagens
Victory-teknologi blitt plassert her, etterhvert som
utviklingen har gått videre med V8 som resultat. Det
har generelt ført til at man kan kjøpe Zeiss med minst
samme kvalitet og lavere pris enn for 20 år siden.

ZEISS V6 5-30X50 ASV
VEKT: 780 g
OBJEKTIV: 5–30 x 50 mm
ØYEAVSTAND: 90 mm
RØR: 30 mm
FOKUS: 45 m–uendelig
LYS: Ja
JUSTERING: 7,3 mm/ 100m

ES

TOPP I MELLOMKLASSE

Stort zoomområde
Kjempegod lysprikk
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Concuest V6-modellen vi tester her er et topp
fjellsikte og et relativt spesialisert langholdssikte.
Retikkelet er ikke like syltynt som hos Leica og
Swarovski og det mangler da også lys. Siktet er litt
tungt, men det gir definitivt mye for pengene.

JUSTERING: 10 mm/ 100 m
RETIKKEL: 60
KOMPENSATOR: Ja, avansert
GARANTI: 10 år
PRIS: kr 27.800,R BEST I T
GE
IMPORTØR:
Carl Zeiss AS Sportoptics,
BEST
PÅ
A LL
www.zeiss.no
R
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ZEISS V8 2,8-20X50 ASV LR
VEKT: 860 g
OBJEKTIV: 2,8–20 x 50 mm
ØYEAVSTAND: 95 mm
RØR: 30 mm
FOKUS: 50 m–uendelig
LYS: Ja

Intet nevneverdig

ES

Zeiss har tatt all sin kunnskap og teknologi for å
skape et produkt med 8 gangers forstørrelse som
tegner helt skarpt også i den øvre enden. Resultatet er imponerende. Kikkerten har Zeiss sin genialt lettbrukte kulebanekompensator og kjempegod lysdot som kan stilles inn til alle typer bruk.
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Trådkorset er ikke like tynt som hos Leica og
Swarovski, og vekten er også høy.
Selv om dette er optikk i verdensklasse, når den
ikke helt opp til testens mål: Det beste fjellsiktet.
Men som allround og til skumringsjakt finnes det
knapt noe som slår V8.

Fantastisk
optikk
Lett vekt
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Swarovski Z6i er perfekt for lange turer og lange
avstander. Heftig forstørrelse strekker seg helt til
30 x, og bildet holder seg helt skarpt også på full
forstørrelse. Retikkelet er svært tynt i sentrum og
gir et trådkors som dekker ekstremt lite av målet.
Lyspunktet er distinkt. Kulebanekompensatoren

SWAROVSKI Z6I 5-30X50 P BT L
VEKT: 655 g
OBJEKTIV: 5–30 x 50 mm
ØYEAVSTAND: 95 mm
RØR: 30 mm
FOKUS: 50 m–uendelig
LYS: Ja
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KONGE PÅ FJELLET

JUSTERING: 0,5 cm/ 100 m
RETIKKEL: 4A-I
KOMPENSATOR: ja, avansert
GARANTI: 10 år
PRIS: kr 24.200,IMPORTØR: Swarovski Optikk Nordic AB, www.
swarovskioptik.com
BES

TI

er lett å tilpasse til egne kalibere, og alle bevegelige deler oser diskret kvalitet.
Kontrast og lysgjennomgang er så bra at dette
duger som skumringssikte. Når vekten bare er
655 gram, er det bare å ta av jaktcapsen for østerriksk ingeniørkunst.

Tung vekt

RETIKKEL: 06
KOMPENSATOR: Ja, avansert
GARANTI: 10 år
PRIS: kr 16.000,IMPORTØR: Carl Zeiss AS Sportoptics, www.
zeiss.no
God optikk
Solid konstruksjon
Moa-justering

LYS: Ja
JUSTERING: 7,3 mm/ 100 m
RETIKKEL: MOAR
KOMPENSATOR: Ja, enkel type
GARANTI: 30 år
PRIS: kr 19.282,IMPORTØR: Teno Astro, www.tenoastro.no
Bygget som en tanks
Bra retikkel
Tung vekt

07-2018
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{ KIKKERTSIKTER UNDER 12.000 KR }

RIMELIG OG GREI
Nikons Prostaff er et av de rimeligste siktene i testen, og et greit kjøp. Her får man funksjoner som
høy forstørrelse og kulebanekompensator, samt
fullt brukbar optikk for en – i denne sammenhengen – billig penge. På mange måter er dette et bra
valg som fjellsikte: Med et godt egnet forstørrel-

NIKON MED ED-GLASS
Monarch 5 6-30x50 oppleves på mange måter
som en Prostaff 7 som er forbedret ett eller to
hakk på de fleste punkter. Ytre sett har den likevel
litt mer amerikansk og nesten billigere preg, blant
annet på grunn av 1-toms mellomrør. På innsiden
derimot, gir den opp til 30 x forstørrelse, skarpe

FOKUS: 47 m–uendelig
LYS: Nei
JUSTERING: 7 mm/ 100 m
RETIKKEL: 4
KOMPENSATOR: Ja
GARANTI: 10 år
PRIS: kr 7 490,IMPORTØR: Nikon UK Ltd NUF, www.nikon.no

sesområde og lav vekt er den fin å ha montert på
rifla til fjelljakten.
Men én ting trekker dessverre kikkerten ned til
denne bruken: Det er et vel grovt trådkors som
dekker mye dersom målet for eksempel er en
fugl. I øvrig: Et greit kjøp og grei valuta for pengene.
NIKON PROSTAFF 7 5-20X50 SF
VEKT: 610 g
OBJEKTIV: 5–20 x 50 mm
ØYEAVSTAND: 91-101 mm
RØR: 30 mm

Jevnt grei optikk
Grovt retikkel

LYS: Nei
JUSTERING: 7 mm/ 100 m
RETIKKEL: BDC
KOMPENSATOR: Ja
GARANTI: 10 år
PRIS: kr 11 990,IMPORTØR: Nikon UK Ltd NUF, www.nikon.no

ED-glass og et retikkel som er bedre egnet til fjelljakt enn lillebroren.
Siktet har en godt fungerende kulebanekompensator, selv om den er av det enkleste slaget.
Vekten er blant de laveste i testen, så totalt sett er
dette et flott valg til fjelljakt. Likevel synes vi prisen er noe høy.
NIKON MONARCH 5 6-30X50 SF ED
VEKT: 585 g
OBJEKTIV: 6–30 x 50 mm
ØYEAVSTAND: 86–99 mm
RØR: 25,4 mm
FOKUS: 45 m–uendelig

Jevnt god optikk
Lett vekt
Høy pris

JUSTERING: 7 mm/ 100 m
RETIKKEL: Mildot
KOMPENSATOR: Ja, enkel type
GARANTI: 10 år
PRIS: kr 7599,IMPORTØR: Vaabenhuset Nygaard,
www.vaabenhuset.no
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Dette må da være mye sikte for 5800 kroner,
tenkte vi: 6 gangers zoom, 30 mm mellomrør og
lysprikk i slankt retikkel. Vekten ga også en følelse
av soliditet, selv om overflaten er vel glossy.
Testbenken bekreftet fint bilde og grei skarphet
fra 5 til 10 gangers forstørrelse. Så ble det gradvis
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KRISE-SIKTE

MEOPTA MEOPRO 6-18X50
VEKT: 570 g
OBJEKTIV: 6–18 x 50 mm
ØYEAVSTAND: 98-99 mm
RØR: 25,4 mm
FOKUS: 46 m–uendelig
LYS: Nei

ES

Tsjekkiske Meopta utmerker seg med god optikk
til ofte rimeligere priser enn europeiske konkurrenter. Long range-versjonen i Meopro-serien har
forstørrelse opp til 18x. Ytre sett gir den et solid
europeisk inntrykk, til tross for slankt 1-toms mellomrør.
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Optisk sett er den overraskende god, og tegner
skarpt og fint med bra kontrast i dagslys. Det
skorter litt i motlys og skumring, men likevel helt
greit for prisen. Retikkelet har funksjonalitet for
langholdsskyting, men er litt for grovt. Likevel:
Mye for pengene!

uskarpt til det elendigste vi har sett da zoomringen passerte 25. Hadde konstruktøren enda stoppet på 15 ganger, kunne det vært et greit verktøy.
Men slik det presterer, kan vi ikke anbefale siktet.
Da vi tok kontakt med Teno Astro etter testen,
opplyser importøren at de trekker partiet fra
markedet.
BREITLER 5-30X56
VEKT: 680 g
OBJEKTIV: 5–30 x 56 mm
ØYEAVSTAND: Ikke oppgitt
RØR: 30 mm
FOKUS: Nei

God optikk for prisen
Lett vekt
Litt grovt retikkel

LYS: Ja
JUSTERING: 7 mm/ 100 m
RETIKKEL: 4Ai
KOMPENSATOR: Nei
GARANTI: 5 år
PRIS: kr 5800,IMPORTØR: Teno Astro, www.tenoastro.no
Ikke nevneverdig
Ubrukelig på høy forstørrelse

