
RESEPROGRAM
21 mars 

Vi möts hela gruppen på Kirkenes flygplats där jag har hyrt en minibuss som ska ta oss till 
vårt första boende. Bilturen tar cirka 3 timmar och går över vackra landskap och vidder. Vi 
stannar till på flera ställen för att njuta av utsikten och för att fotografera.

Väl framme vid vår destination börjar vi med att packa upp väskorna och göra oss hemmas-
tadda. Det finns också tid för att gå ut och kika runt i byn och fotografera vid hamnen. Kvälls-
tid kommer jag också att hålla en introduktion till Varanger och vad vi kan förvänta oss de 
kommande dagarna. Vi äter också en god middag.

Vi kommer också kvällstid/natt för de som orkar åka upp mot högfjället för att fotografera 
norrsken, förutsatt att rapporterna och vädret ser gynnsamt ut för detta fenomen.

22 mars 

Vi åker ut i gryningen för att fotografera Varangers fantastiska landskap. Vi börjar dagen med 
en stadig frukost och tar med oss vår matpacke (lunch) ut i fält.

Vi kommer att börja med att fotografera snöformationer och panoraman uppe på högfjället. 
Ett ypperligt tillfälle att arbeta med kompositioner och ledande linjer i landskapet. Det är inte 
alls osannolikt att vi träffar på renar här uppe också.

När vi är klara här styr jag bilen mot en liten och pittoresk fiskeby som ligger på norra delen 
av Varanger. Här stannar vi för att fotografera de många klassiska och färgglada husen och 
stugorna mot en bakgrund av berg, is och snö. Här intar vi också dagens lunch (matpacke).

Efter besöket i den lilla stormpiskade byn åker vi till stränder och klipplandskap. Där arbetar 
vi med långa slutartider, vågor, texturer och intima landskap. Det finns både plats och tid för 
funderingar, frågor och workshopsmoment här.

Lagom trötta och väderbitna börjar vi att bege oss hemåt till vårt boende men först stannar vi 
till på ett speciellt ställe uppe på högfjället och fotograferar det sista ljuset. Här finns en plats 
som lämpar sig väldigt bra för stora panoraman.

Väl hemma vid huset igen börjar vi med att äta middag, följt av en bildvisning/föreläsning av 
mig från Kenya, Dovrefjell och Varanger.

Även denna kväll/natt finns det möjlighet för dig som vill och orkar att bege sig upp mot hög-
fjället igen för norrskensfotografering.
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23 mars 
Idag är det arktiska fåglar som står i huvudcentrum. Vi kommer att befinna oss i ett gömsle 
större delen av dagen där vi har mycket goda möjligheter att få bra och närgångna porträttbil-
der av praktejder, vanlig ejder, alförrädare och alfågel samt troligtvis gråsäl. Gömslet har plats 
för 10 besökare och eftersom vi endast är 6 stycken (7 med mig) så kommer alla att få ett bra 
utrymme och röra sig runt i gömslet. I gömslet ges tillfälle att få riktigt låga vinklar helt paral-
lellt med vattenytan!

Vi går upp så tidigt att jag har förberett frukost åt alla som vi ska ta med oss ut i gömslet. I 
gömslet kan det bli väldigt kallt men vi har extra kläder så att ni inte behöver frysa. Ett tips är 
att ta på dig flera sockor och när vi kommer till gömslet ta av dig stövlarna eller skorna. Dina 
fötter kommer inte att bli lika kalla då. Ta gärna med er både fotvärmare och handvärmare. 
Kaffe och te finns i gömslet.

Nu väntar oss spännande timmar som kommer att bli ett minne för livet. När tiden för oss är 
slut i gömslet är det dags att ta båten hem och under denna tid kommer vi att ges möjlighet 
att fotografera sjöfågel när den lyfter och flyger iväg precis över vattenytan. 

Hemma igen i vårt hus är det vila fram till middagen på kvällen. Efter middagen finns utrym-
me för er som vill visa några av era bilder och berätta hur ni har tänkt samt ge varandra bild-
kritik och tips.

Som vanligt bjuds det på norrskensfotografering för den som vill.

24 mars 

En naturfotograf går upp tidigt och denna morgon är inget undantag. Vi äter som vanligt en 
god och vällagad frukost och packar ner våran matpacke (lunch). Idag åker vi ut till andra 
stränder och klippor och arbetar med motiven och de grafiska landskapen. Var beredd på en 
väderlek som kan skifta på bara en kvart och vågor som sköljer in mot stranden och skapar 
fontäner när de slår emot de svarta klipporna. 

I detta område spenderar vi hela dagen och åker sedan iväg för att spana efter havsörn och 
sjöfåglar längs klipporna och i de stora vågorna. 

Väl hemma i vårt mysiga lilla hus vilar vi och äter middag. Resten av kvällen/natten är fri att 
göra vad du vill. Kanske du vill ta lite vin eller en öl i en bar eller kanske åka ut på norrskens-
fotografering. Valet är ditt!
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25 mars 

Idag tar vi lite sovmorgon eller för den som vill kan leta praktejder vid hamnen i den tidiga 
morgontimmen. När vi har ätit frukost beger vi oss iväg mot vår nästa destination som lig-
ger jämsides med Varangerfjorden. På vägen dit fotograferar vi ren (det finns ett rikligt antal 
längs med Varangerfjorden). Vi stannar också till på ett ”hotspot” för skärsnäppa med en 
vacker kyrka i omgivningarna.

På vägen till vårt boende för de resterande 3 dagarna (25-28 mars) stannar vi också för att 
spana efter den vita skogsharen. Att lyckas fotografera skogshare mot Varangerfjorden eller 
bergen som tornar upp sig i bakgrunden skulle vara något alldeles extra.

Väl framme vid vårt nya hem packar vi upp våra väskor, laddar batterier och för den som vill 
går det bra att göra små utflykter till fots runt denna lilla halvön. Här finns exempelvis prak-
tejder representerat men räkna med att kunna se olika arter av mås och kanske även säl. Om 
du har riktigt tur och spanar länge nog kanske du kan få se en späckhuggare!

Senare på kvällen lagar vi middag och äter tillsammans i en av stugorna. Kvällen avrundas 
med lite information om morgondagen då vi ska bege oss ut med båt till Hornøya. Även här 
går det kväll- och nattetid att bege sig ut på norrskensjakt.

26 mars 

Idag går vi upp i god tid så att vi hinner äta en rejäl frukost. Matpacke packar vi ned i väskor-
na. Sedan åker vi till Vardø där vi från hamnen ska åka båten ut till Hornøya. Resan tar cirka 
10 minuter upp till en kvart.

Väl framme lämnas vi av vid en liten brygga och båten lämnar oss på ön. Äntligen är vi här! 
På Hornøya får du gå runt precis som du vill och fotografera lunnefåglar, sillgrisslor, skarv, 
storskarv och annan sjöfågel. Dock får du endast röra dig inom de anvisade områdena. Ef-
tersom Hornøya är ett naturreservat av allra högsta biologiska värde är det givetvis inte fritt 
fram att gå överallt.

På Hornøya stannar vi i flertalet timmar och fascineras och fotograferar det rika fågellivet! 
Glöm inte att hålla utkik efter både säl och späckhuggare här.

Båten kommer och hämtar oss och förhoppningsvis har vi fulla minneskort med bra bilder! 
Båten tar oss tillbaka till Vardø hamn och vi börjar bege oss tillbaka till vårt boende. På kväll-
en äter vi middag som vi tillagar tillsammans. Efter middagen finns tid för att visa era bilder 
för varandra och ge bildkritik.
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27 mars 
På morgonen äter vi en sedvanlig frukost, lite tidigare än gårdagen. På vår väg till Vardø 
hamn kommer vi att stanna till på en plats där det brukar finnas alförrädare vintertid. Här 
finns också vanlig ejder och praktejder. Räkna dock inte med att komma lika nära som vi 
gjorde i gömslet. Här är det mer fågel i landskapet vi är intresserade av. Denna plats är också 
mycket bra för att spana efter och fotografera skärsnäppa.

Denna dag är en ”repris” på gårdagen. Efttersom Hornøya är ett sådant magnifikt och viktig 
plats för en så stor blandning och antal av sjöfågel vill jag att du som resenär ska komma hem 
med de bästa bilderna på fågel som möjligt.

När du sätter din fot på Hornøya är du så långt nordöst ut som du kan komma i Norge. Om 
du passerar ön norr eller nordöst över finns ingenting förutom Barents hav. Det här är en av 
de mest extrema platserna i norden men lättillgängligt. På Hornøya finns även ett vindskydd. 
Här kan vi äta vår goda lunch.

På kvällen äter vi middag tillsammans och pratar om hur vår resa har varit och om alla upple-
velser vi fått. På kvällen kommer jag också att ge en kort introduktion i Lightroom för er som 
är intresserade samt berätta lite om kommande fotoresor och naturfotokurser.

Kanske du också vill gå på fotoresans sista norrskensjakt?

28 mars 

Nu har vi tyvärr kommit till den allra sista dagen av vår vistelse här i underbara Varanger. 
Dagen börjar med en frukost, sedan åker vi mot Kirkenes flygplats och gör ett kort fotostopp 
på vägen vid en pittoresk fiskehamn.

Väl framme vid flygplatsen säger vi hej då för denna gång och vi ses snart igen. Många av oss 
åker sannolikt tillsammans med samma flyg hem om du inte har valt en annan tid, att vara 
kvar längre, eller åker med annan transport.

Fröstad Naturfoto
Östra Tollstad Fröstad 2
590 17 Mantorp

info@frostadnaturfoto.se
Telefon: 0046736540687


