
RESEPROGRAM
20 maj
Vi anländer till Uleåborgs flygplats. Vi möts upp vid ankomsthallen där jag kommer att hyra 
vår transport för de närmaste dagarna, en minibuss. Vi beger oss därefter mot vårt boende i 
Oulanka nationalpark. Resan tar cirka 40 minuter, kanske lite längre på grund av några fo-
tostopp på vägen.
Vår väg till stugan som är vårt boende går genom storlagen natur med skogar, myrar och 
gölar.

Väl framme vid vårt boende packar vi upp våra saker och gör oss hemmastadda. Vi har den 
finländska naturen precis utanför vår dörr. Bland annat med Oulankas näst största vattenfall 
och den brusande älven Oulanka. Kvällen ägnas åt fotografering i närområdet och en presen-
tation av de kommande dagarna.

21 maj
Väldigt tidigt går vi upp och äter en ordentlig frukost innan det är dags att bege sig ut och 
uppleva den finländska vildmarken! Tidig morgon beger vi oss ut till en fantastiskt och lite 
gömd (i skog) utsiktsplats över landskapet. Här kommer du att få uppleva magnifika vyer 
över tajgan och älven Kitkajoki. Efter att vi har fångat morgonen vid denna utsiktsplats beger 
vi oss ner från klippan och botaniserar runt bland alla motiv i området. När vi är klara här 
beger vi oss hemåt mot vår stuga för att äta lunch.

Efter lunchen finns tid för vila och för den som vill, att vandra och fotografera landskapet 
utanför vår stuga. För er som vill håller jag nu en föreläsning om Finlands vilda landskap och 
björnar.

Sen eftermiddag åker vi ut igen för att fotografera skog, myrar, gölar och vattenfall.

Natten till den 22 maj ges du också möjligheten att fotografera den stilla och mystiska fin-
ländska natten. Vi letar efter älg och fotograferar ett nattlandskap med bra ljus. Att få vara 
uppe och ha möjlighet till nattfotografering i Finlands vildmark är något alldeles speciellt!
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22 maj
Tidigt på morgonen går vi upp för att bege oss ut i Oulankas nationalpark igen. Senare mot 
eftermiddagen efter vår lunch är det dags att börja bege oss mot vår första björnsittning för 
denna fotoresa.  Vi kommer att åka minibuss, cirka 8 mil, för att nå vårt första björngömsle.

Här kommer vi givetvis att fotografera björn, men det finns också mycket stor chans att se 
och fotografera både havsörn och brushanar. Gömslet ligger intill en myr som också har en li-
ten göl. Här kan det bli fantastiska reflektioner i vattenytan sen kväll och tidig morgon. Precis 
utanför gömslet rinner också på våren en liten bäck.

Vi kommer att förbereda vår vistelse i gömslet med matsäck och dricka (självbekostnad). I 
björngömslet tillbringar vi hela kvällen, natten och den tidiga morgonen.

23 maj 

Vi börjar den 23 maj att åka ifrån björn/havsörn och brushane-gömslet tidigt på morgonen. 
Vi åker då direkt hem till vårt boende där vi kan sova de timmar vi har blivit utan i och med 
vår sittning i gömslet. Vid eftermiddag/sen eftermiddag besöker vi  Kitkajoki älven i ett om-
råde som präglas av en fors och eldröda klippor. Vi kommer att gå på en hängbro ut till detta 
område. Här och i omnejd stannar vi och fotograferar fram till kvällen.

Sen kväll åker vi vidare för att fotografera vattnets kraft vid en gammal kvarn som ligger 
vackert i landskapet. Förutom dessa platser kommer vi givetvis stanna till vid fotogeniska 
platser runt om i Oulanka nationalpark. Det finns många av dem! Vackra små gölar inspräng-
da i landskapet och gammelskog.

Natten till den 24 maj ges du också möjligheten att fotografera den stilla och mystiska fin-
ländska natten. Vi letar efter älg och fotograferar ett nattlandskap med bra ljus. Att få vara 
uppe och ha möjlighet till nattfotografering i Finlands vildmark är något alldeles speciellt!
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24 maj
Idag är det dags att lämna Oulanka Nationalpark och bege oss söder över och mot den ryska 
gränsen för två dagars intensiv spaning och fotografering av brunbjörn. Vi kommer att gå upp 
mycket tidigt i gryningen, vi packar våra väskor och tillbereder frukost dagen innan.

På vägen mot björngömslena kommer vi att stanna och fotografera gammelskog/urskog i 
Hossa Nationalpark. Hossa Nationalpark är det senaste tillskottet i Finlands nationalparker 
och instiftades så sent som år 2017. Här finner du fantastisk biologisk mångfald med död ved, 
skägglav, mossor och en mycket fotogenisk gammelskog.

I Hossa Nationalpark kan du välja om du vill fotografera gammelskogen på en led genom 
skogen eller att följa en annan väg, också den genom skog, till ett fornlämningsområde med 
spännande hällristningar. Vi samlas upp i god tid för fortsatt färd mot björngömslet vid ryska 
gränsen.

Väl framme packar vi upp våra väskor på rummen och förbereder oss för en kväll, natt och 
tidig morgon i ett av Finlands (förmodligen det allra bästa) för att komma riktigt nära brun-
björnen. Vi tillbringar hela vår tid i björngömsle fram till morgonen den 25 maj.

25 maj
Den 25 maj startar i björngömslet där vi sitter fram till tidig morgon. Vi kommer sedan att 
åka tillbaka till vårt boende och vila upp oss inför ytterligare en kväll, natt och tidig morgon 
i gömslena. För er som orkar kommer vi att senare mot lunch ha en liten genomgång om hur 
du kan efterbehandla dina björnbilder på bästa sätt och vad du ska tänka på.

Mot kvällen beger vi oss ut i björnmarker igen och sitter i björngömsle fram till tidig morgon 
26 maj. Du kommer att ges möjligheten att fotografera brunbjörn i två olika landskap under 
dessa dagar, i skogsmiljö eller på myrmark.
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26 maj
Tidig morgon åker vi ifrån gömslena och brunbjörnarna för den här gången. Vi äter frukost, 
packar ihop och sedan vidare till Kuusamo flygplats för hemfärd. Tyvärr är detta fotoresans 
allra sista dag.
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Nätterna här i norra Finland är under slutet av maj ljusa.


