
Dovhjortsfotografering i Östergötland. 

I fokus på denna workshop:
 
• Massor med dovhjortar på den östgötska slätten.
• Mitt i dovhjortsbrunsten.
• Flera helvita dovhjortar finns i populationen.
• Höstfärger i landskapet.
• Stor chans att se andra däggdjur och fåglar.
• Mysiga tältgömslen ger närkontakt med naturen.

Klicka här för att boka
Dovhjortsfotografering i 

Östergötland 2019!

https://www.frostadnaturfoto.se/dovhjortsfotografering-i-ostergotland/


4.500 SEK
11-13 oktober 2019

4 PLATSER (Begränsat antal platser)

Anmälningsavgift: 1350 kronor (30%)

Inkluderat i priset : Fotoworkshop, teori och handledning av naturfo-
tograf Niklas Virsen. Frukostpåse inför varje gömslesittning och lunch 
efter gömslepassen samt fika under teoripassen. Transport till och från 
gömslena.

Ej inkluderat i priset: Eventuellt boende, transport till Fröstad gård. 
Middagar. Försäkringar. Utgifter av personlig karaktär. 

Klicka här för att boka Fulufjället 20

Dovhjortshind i solnedgången. 



Det är en fantastisk känsla att sitta i ett gömsle 
och utan att bli upptäckt studera och fotografe-
ra dovhjorten. Glöm inte att ta med dig din 
kikare!



Det brakar till i skogen bakom oss och det 
spännande, fantasieggande samt något för-
historiska brölet från en dovhjort (Dama 
Dama) hörs. Dimman rullar fram över 
slätten och solens första strålar färgar land-
skapet till guld. Du sitter i ett gömsle precis 
vid skogskanten och upplever allt på första 
parkett. Dina sinnen är spända och du följer 
grenar som knäcks i skogen som stundtals 
bryts av brunstljudet från dovhjorten.

Här på östgötaslätten har dovhjorten sin 
hemvist, i kultur- och jordbrukslandskapet. 
I en riklig mängd dessutom strax norr om 
Linköping. Det är i dessa marker som denna 
workshop i dovhjortsfotografering kommer 
att äga rum.

Dovhjorten (Dama 
Dama)
I det område som denna fotografering av 
dovhjort äger rum finns det väldigt många 
grupper dovhjort. Här finns också en stor 
koncentration av den vita dovhjorten! Do-
vhjortarna skiftar i färg från just vit, svart, 
brun eller den klassiska röd-bruna med vita 
prickar dräkten som jag anser är den vack-
raste.

Att dock stifta bekantskap med den vita dov-
hjorten är alltid ett lika spännande möte. Det 
bör understrykas att dessa vita individer inte 
är albinos.

Dovhjorten finns främst i Sveriges södra 
delar där en stor population finns här i det 
östgötska ekbältet.

Dovhjortens doftsinne är väl utvecklat och 
är tillsammans med hörseln deras starkaste 
sinne.

Flera gömslesittningar
På denna workshop och gömslesittning kom-
mer du att befinna dig i dovhjortarnas marker 
fyra gånger utspritt på tre stycken dagar (Se 
workshopsprogrammet). Detta för att maxi-
mera tiden i fält så att du ska få så bra bilder 
på dovhjorten som möjligt. Det blir två mor-
gonsittningar i gömslet och två kvällspass i 
gömslet.

Gömslena är stabila tältgömslen med fyra 
stycken gluggar. Ni kommer att vara två per-
soner i varje tältgömsle. I tälten finns lampa i 
taket och två gömslestolar. Varje morgon/natt 
får ni med er frukost och kaffe.

Gömslena kommer att vara strategiskt place-
rade på olika platser och i olika miljöer i det 
vackra höstlandskapet för att du ska få varia-
tion på dina dovhjortsbilder. Det är viktigt för 
mig att miljön runt omkring dovhjorten ska 
vara vacker med höstens dimmor, färger och 
gyllende ljus.

Chansen finns att komma nära dovhjorten.



Lär dig alla knep för att få 
bättre dovhjortbilder
I dovhjortsworkshopen ingår också teori i 
min nyrenoverade kurlokal från mitten av 
1800-talet som ligger belägen på Fröstad 
gård. Mitt på östgötaslätten.

På dessa teoripass som kommer att äga rum 
mellan gömslesittningarna kommer du att 
få alla de tips du kan komma att behöva när 
du ställs inför att skapa bilder av dovhjorten. 
Här lär vi oss om dovhjortens rörelsemöns-
ter, ekologi och hur djuret beter sig i mar-
kerna. Dessutom kommer vi att grundligt 
gå igenom de bästa inställningarna på din 
kamera för att kunna fånga all ”action” som 
du sannolikt kommer att få se i gömslet.

Mer än dovhjort
I mina dovhjortsmarker här på östgötaslätten 
finns det stor chans att även se andra dägg-
djur och fåglar. Exempel på dessa är rådjur, 
älg, vildsvin, räv, sångsvan och trana. Det 
gäller med andra ord att hålla utkik efter mer 
än bara dovhjort. bra bilder av lavskrikan. 
Du kommer förutom i landskapsfotografe-
ringen få många tips och råd gällande foto-
grafering i denna miljö och fotografering av 
lavskrika.

Mitt i naturen
Att sitta i ett gömsle är en mycket speciell 
känsla. När man först sätter sig i mörkret är 
det tyst och du kan inte så något. Vad tiden 
går kommer du att kunna urskilja skepna-
der utanför gömslet. Det kan vara en sten, 
men det kan också vara en dovhjort på långt 
håll. Ögonen spelar dig oftast ett spratt. När 
sedan det första morgonljuset kommer blir 

allt verkligt och din fotosession med dovhjort 
kan ta sin början.

Det är en fantastisk känsla att sitta i ett göms-
le och utan att bli upptäckt studera och foto-
grafera dovhjorten. Glöm inte att ta med dig 
din kikare.

Vett & etikett i gömslet
Det finns vissa oskrivna regler för gömslesitt-
ningar som du bör ta i bejaktning. När vi 
sitter i gömslena ska det vara tyst, här viskar 
vi bara till varandra från start till slut. Vi äter 
inte från förpackningar som prasslar myck-
et, exempelvis chipspåsar och kakförpack-
ningar. Att slå in din mat i gladpack är ett 
smart val att göra så slipper både du och din 
gömslekamrat att skrämma iväg dovhjorten.

I dessa marker finns massor av dovhjort.



Tider & transport
Du tar dig själv med valfri transport till 
Fröstad gård. Vi möts upp vid Fröstad gård 
den 11:e oktober klockan 15:00 Vägbeskriv-
ning skickas vid bokning.

Boende

Val av boende gör du själv. Vissa personer 
som bor i närheten av Fröstad gård behöver 
kanske inget boende medan du som kom-
mer mer långväga behöver ta in på vandrar-
hem, hotell eller hyra en stuga.

Mantorp ligger cirka 2,5 mil utanför Linkö-
ping och du kan på cirka 25 minuter ta dig 
mellan Fröstad gård och Linköping. Boende 
i Linköping finns i massor. Se dessa exem-
pel: Linköping Boende.

Om du vill bo nära Fröstad gård finns det 
tre bra alternativ.

Sjögestad motell: sjogestadmotell.se/
Himmelsby gårdshotell: himmelsbygards-
hotell.se/
Charmig stuga i Himmelsby: airbnb.se/
rooms/17553621
Tveka inte att höra av dig till mig för fler råd 
kring boende!

Måltider

I denna workshop ingår det:

• Lunch efter varje morgonsittning.
• Frukostpåse inför varje morgonsittning.

Kläder & utrustning

Hösten i mitten av oktober på östgötaslätten 
kan vara väldigt varierade. Det kan både vara 
varmt för årstiden men också kallare än van-
ligt. Håll koll på väderleksrapporten! Dock 
brukar morgnarna kunna bli ganska kalla, li-
kaså sena kvällar. Ta med dig ordentligt med 
kläder så du inte behöver frysa. Eftersom du 
kommer att sitta ner i ett gömsle i flera tim-
mar kan en sovsäck att ha fötterna och benen 
i fungera alldeles utmärkt.

Kamera & objektiv
Den här fotoworkshopen kräver inte att du 
ska gå några längre sträckor. All fotogra-
fering sker från gömsle. Ta därför med dig 
de kamerahus och objektiv du har. För att 
komma dovhjorten nära rekommenderas ett 
teleobjektiv på minst 200 mm brännvidd. 
Glöm heller inte stativ samt kikare.

Packlista

Ladda hem packlistan för Dov-
hjortsfotografering i Östergötland 
här.

https://www.sverigesnationalparker.se/park/fulufjallets-nationalpark/besoksinformation/hitta-hit/
https://www.trivago.se/?iSemThemeId=8124&iPathId=52468&sem_keyword=boende%20link%C3%B6ping&sem_creativeid=272758918940&sem_matchtype=e&sem_network=g&sem_device=c&sem_placement=&sem_target=&sem_adposition=1t3&sem_param1=&sem_param2=&sem_campaignid=132527372&sem_adgroupid=6092451332&sem_targetid=aud-295721641919:kwd-5624799968&sem_location=1012323&cip=4619000365&gclid=CjwKCAjw39reBRBJEiwAO1m0ORbRC888GFMRs6Iy4XR8o8liEB90IIb-PqQ6L0cd9K2qpzibMH6_MxoCUCoQAvD_BwE
http://www.sjogestadmotell.se/
http://www.himmelsbygardshotell.se/
http://www.himmelsbygardshotell.se/
http://www.airbnb.se/rooms/17553621 
http://www.airbnb.se/rooms/17553621 
https://www.frostadnaturfoto.se/pdf/Dovhjort_packlista.pdf
https://www.frostadnaturfoto.se/pdf/Dovhjort_packlista.pdf
https://www.frostadnaturfoto.se/pdf/Dovhjort_packlista.pdf


Gruppen
Maxantal deltagare på denna fotoresa är fyra 
stycken personer. Två personer i varje tält-
gömsle delar på fyra olika kameragluggar.
som deltagare om du vill kan få gå din egen 
väg och hitta de motiv du vill fotografera. 

Är det fysiskt ansträngan-
de?
Nej denna workshop är inte fysiskt an-
strängande då du kommer att tillbringa dina 
timmar i ett gömsle och i en kurslokal.



WORKSHOPROGRAM
11 oktober
Vi träffas på Fröstad gård klockan 12:00. Vi startar med ett teoripass om dovhjortens ekologi 
och beteendemönster samt tips inför första gömslesittningen. Senare mot eftermiddagen åker 
vi iväg till gömslena. Kvällen tillbringas i gömslet.

12 oktober
Vi startar dygnet mycket tidigt på morgonen/natten så att vi är i gömslena långt innan so-
lens uppgång. Du behöver inte tänka på frukosten då du får med dig en frukostpåse ut i fält. 
Morgonen fram till lunch tillbringas i gömslet. Du blir upphämtad och vi kommer äta en god 
lunch på Fröstad gård.

Nu får du vila några timmar innan det blir dags att sätta sig i kurslokalen för att få ännu fler 
tips och råd om dovhjortsfotograferingen och kamerainställningar.

Kvällen tillbringas i gömslet och efter du har blivit upphämtad denna kväll får du vila/sova 
inför morgondagens gömslesittning.

13 oktober
Vi startar dygnet mycket tidigt på morgonen/natten så att vi är i gömslena långt innan so-
lens uppgång. Du behöver inte tänka på frukosten då du får med dig en frukostpåse ut i fält. 
Morgonen fram till lunch tillbringas i gömslet. Du blir upphämtad och vi kommer äta en god 
lunch på Fröstad gård.

Efter lunchen kommer vi gå igenom era erfarenheter av dovhjortsfotograferingen och vi av-
rundar workshopen efter detta.



Ambition & ledord
• Väl genomtänkta och välplanerade fotore-
sor/kurser med fokus på naturfotografering!
•  Mina priser är mycket konkurrenskraftiga 
och ligger ofta mycket lägre än många andra 
aktörer på marknaden, testa mig!
•  Jag besöker och fotograferar alltid på de 
platser vi åker till så att du ska få de bästa 
fotomöjligheterna!
•  Jag sätter alltid deltagaren och resenären 
först.
•  Lightroomutbildning ingår på alla mina 
fotoresor. *
•  Du reser tryggt med resegarantier i enlig-
het med Kammarkollegiets rekommendatio-
ner.
•  Du får en personlig kontakt på Big Travel 
helt gratis för bokning av flygbiljetter till din 
fotoresa.

Professionellt 

Den bästa fotokursen eller fotoresan får du 
genom ett professionellt utförande.  På en 
naturfotokurs eller fotoresa med mig är du 
professionellt omhändertagen. Jag har ar-
betat med kurser i flera år tillsammans med 
bland annat Studiefrämjandet i Östergöt-
land och andra större fotoreseföretag. Jag 
har naturligtvis också mycket erfarenhet i 
egen regi från naturguidingar och kurser i 
fält samt efterbehandlingskurser.

Rent yrkesmässigt som naturfotograf är jag 
professionell och välkänd inom denna gen-
re. Jag är svensk Olympus ambassadör och 
invald i den naturfotografiska föreningen 
Naturfotograferna /N. Samtidigt har jag nått 

framgång i flera stora internationella fototäv-
lingar. Tillika arbetar jag med föreläsningar, 
utställningar och bloggposter.

Personligt

Det är väldigt viktigt för mig att mina natur-
fotokurser och fotoresor är personligt skräd-
darsydda. Jag vill att varje deltagare eller 
resenär ska kunna känna sig unik och få den 
fotografiska handledning som hen behöver.

Om du väljer mig till din nästa naturfotokurs 
eller fotoresa ska jag göra allt jag kan för att 
du ska lära dig så mycket som möjligt och 
trivas så mycket som möjligt. Detta kan jag 
genomföra genom att köra med små grupper 
och en pedagogisk uppbyggd fotokurs eller 
resa, mina fotoresor är även fotoworkshops 
(för den som vill).

Prisvärt

Det är väldigt viktigt för mig att mina natur-
fotokurser och fotoresor är personligt skräd-
darsydda. Jag vill att varje deltagare eller 
resenär ska kunna känna sig unik och få den 
fotografiska handledning som hen behöver.

Om du väljer mig till din nästa naturfotokurs 
eller fotoresa ska jag göra allt jag kan för att 
du ska lära dig så mycket som möjligt och 
trivas så mycket som möjligt. Detta kan jag 
genomföra genom att köra med små grupper 
och en pedagogisk uppbyggd fotokurs eller 
resa, mina fotoresor är även fotoworkshops 
(för den som vill).



Flygbiljetter & Visum
Om du själv vill behöver du inte leta upp 
flygbiljetter själv och inte ansöka om visum. 
Fröstad Naturfoto har genom sina samar-
beten tjänster som hjälper dig igenom hela 
denna process.

• Big Travel
Om du tycker att det är krångligt att boka 
flygbiljetter och försöka passa in alla tider 
och eventuella byten, har jag ett samarbete 
med ett av Sveriges största resebolag, Big 
Travel där du får en personlig kontakt att 
maila eller ringa. www.bigtravel.se

Få en personlig kontakt på Big 
Travel när du bokar en fotoresa 
hos mig!

Fröstad Naturfoto samarbetar med rese-
byrån Big Travel. Du kommer att få en 
personlig kontakt som hjälper dig med din 
bokning av flygbiljett som passar in med 
fotoresans olika hålltider. När du bokar 
flygbiljetter via Big Travel är du säker på att 
din flygning blir så smidig som möjligt och 
du undviker också eventuella problem med 
avgångar och flyg som inte synkroniserar 
med varandra. 

Genom att ringa eller mejla din kontakt på 
Big Travel kommer du att få den bästa flyg-
resan till ett bra pris utan att själv behöva 
leta runt bland flygbolagens alla hemsidor. 

Du lyfter helt enkelt luren, säger vilken resa 
du har bokat – resten sköter Big Travel! 
Otroligt smidigt eller hur?

• Visumpartner
Det kan många gånger vara besvärligt och 
svårt att förstå sig på alla fält som ska fyllas 
i på en visumansökan. Av erfarenhet vet jag 
att det är många personer som fruktar just 
detta moment när de ska ut och resa. Därför 
har jag ingått ett samarbete med Visumpart-
ner som kan hjälpa dig genom hela visum-
processen. www.visumpartner.se

Vem är Niklas Virsen 
(Fröstad Naturfoto)?

Jag heter Niklas Virsen och är ägare, kurs- 
och reseledare för Fröstad Naturfotografi. Jag 
har en lång erfarenhet av naturfotografiska 
workshops, efterbehandlingskurser och guid-
ning. Jag är medlem i svenska föreningen 
Naturfotograferna/N och är svensk Olympu-
sambassadör.

http://www.bigtravel.se
http://www.bigtravel.se


Fröstad Naturfoto
Östra Tollstad Fröstad 2
590 17 Mantorp

info@frostadnaturfoto.se
Telefon: 0046736540687

Jag älskar naturfotografi och natur – något 
som jag aldrig skulle kunna leva utan. Jag 
älskar också att lära ut naturfotografi, både 
som grundkurser och mer avancerade för-
djupningskurser. Mina workshops och resor 
präglas av pedagogiskt lärande och praktiskt 
kunnande, ofta med kreativa inslag.

Olympusambassadör

Jag är svensk Olympusambassadör  och fo-
tograferar uteslutande med kamerahus och 
optik från Olympus. Har du frågor kring 
Olympus sortiment av kameror och optik? 
Skicka dina frågor till info@niklasvirsen.
com


