
Fotografera bäver i Västmanland. 
 

I fokus på denna workshop:
 
• Bäverskådning som är helt anpassad för naturfotografer.
• Mycket stor chans att få se och fotografera bäver på nära håll.
• Möjlighet till låga vinklar helt parallellt med vattenytan.
• Gummibåtar med elmotor tar oss fram över sjön.
• Professionell naturfotograf, /N medlem och Olympus ambassadör.

https://www.frostadnaturfoto.se/fotografera-baver-i-vastmanland/


Pris: 4.700 SEK
28-30 juni 2019

7 PLATSER (Begränsat antal platser)

Anmälningsavgift: 940 kronor (20%)

Inkluderat i priset : 
• Boende i stuga vid genuin gårdsmiljö.
• Två stycken bäversafari som är anpassad till naturfotografer, filtar och 
flytväst.
• Frukost och lunch.
• Teori och handledning av naturfotograf Niklas Virsen.

Ej inkluderat i priset:  Transport till Ulvsbomuren och till bävervattnet. 
Middagar. Försäkringar. Utgifter av personlig karaktär.

Myskoxe i snöfall.



Jag möjlighet att erbjuda dig en exklusiv 
bäverskådning som är helt anpassad för dig 
som naturfotograf. 

En kraftmätning och lek.



Ljudlöst tar vi oss ut på den lilla sjön. Bara 
en elmotor använder vi för att inte kväva na-
turens sånger. Det som hörs mest är kluck-
andet mot gummibåten. Vi ska fotografera 
bäver i den sköna sommarkvällen. Längs 
med sjön finns det ett flertal bäverhyddor. 
Spåren från bävrarna gör sig påminda med 
gnagspår och fallna träd. Det är ganska 
uppenbart när man beger sig ut i gummibå-
ten att detta är en plats där bävern verkligen 
trivs!

Bävrarnas päls är brun och fungerar väl som 
isolering mot kyla. Bävrarna är anpassade till 
ett liv där det alltid finns tillgång på vatten. 
De simmar graciöst fram med hjälp av sin 
svans som ser ut som en stor fena och de har 
simhud mellan fötterna.

Bäverskådning som är 
anpassat för naturfotogra-
fer.
Jag möjlighet att erbjuda dig en exklusiv 
bäverskådning som är helt anpassad för dig 
som naturfotograf. Jag vet att en bild på 
halvdistans av en bäver rakt upp och ned 
sällan blir bra eller är något som är önskat att 
få. Att däremot få närgångna porträtt, vack-
ert- och rätt ljus och låga perspektiv som är 
parallellt med vattenytan är det som upp-
skattas extra mycket av en naturfotograf. På 
denna workshop kommer du att introduce-
ras till den bäverfotografering vi har framför 
oss. Exempel ges också från fotografering av 
andra däggdjur.

Jag tycker att det är viktigt att du får så 
mycket hjälp som möjligt den första dagen 
då vi samlas inför kvällens första bävertur att 
du kan koncentrera dig enbart på din egen 
fotografering när vi väl åker ut med båten på 
sjön.

Fotografera bävern från 
båt.

Vi kommer att fotografera bävern från gum-
mibåtar som drivs av elmotorer. Allt för att 
vi ska störa bävern så lite som möjligt och få 
bättre bilder. Vi har bra chanser att både få 
se och fotografera bävern på nära håll. När 
vi fotograferar från båten får du chansen att 
komma bävern nära. Dessutom får du även 
möjligheten  till att komma lågt i vinkel, helt 
i jämn kant med vattenytan. Detta är av stor 
vikt för att kunna få till en bra bild på bäver. 
I båtarna är vi max fyra stycken personer.

Solnedgång är något som den här resan 
verkligen bjuder på, förutsatt att vädret 
tillåter det. Många gånger står solen rik-
tigt lågt och lyser upp vattnet i massor med 
olika färgnyanser i gult, orange och rosa. I Bävern kan fälla ett stort träd,

på bara några timmar.

Bäver i gyllene kvällsljus.



detta myller av färg och olika brytningar i 
vattenytan kan vi med lite tur fotografera 
bävern när den sakta simmar förbi båten i 
detta fantastiska ljus!

lamporna och med artificiellt ljus belysa 
bävrarna när de simmar i vattnet eller be-
finner sig på strandkanten. Det är en mäk-
tig och mysig känsla att sakta glida fram 
med elmotorn för att spana efter bävern i 
mörkret.

När vi beger oss iväg ut på sjön i båten är 
vi mitt i bäverns rike. Vi kommer att kunna 
se bäverhyddor och gnagspår efter bäver på 
träden. Våra naturguider som har en djup 
kunskap om bävern och dess miljö kom-
mer att lotsa oss igenom området och peka 
ut de mest intressanta platserna.

Lightroomkurs.

Mellan vår bäverskådning- och fotografe-
ring på lördagen kommer vi att arbeta och 
gå igenom hur du kan bli en bättre naturfo-
tograf och lyfta dina bilder till nya nivåer i 
Adobe Lightroom Classic.

Transport.

Mötesplats: Ulvsbomuren – Vildmark & 
lantliv, nära Skinnskatteberg.

Du tar dig själv till Ulvsbomuren med bil 
eller annat valbart färdmedel. Har du andra 
önskemål gällande transport, ange detta 
vid bokning av fotoresan.

Tid: Klockan 13:00 den 28 juni. Vägbe-
skrivning skickas vid bokning.

Boende.

Vi kommer att bo naturnära på Ulvsbomu-
ren lantliv & vildmark i mysiga stugor med 
storskogen precis runt husknuten. Stugan har 
tillgång till spis med ugn, mikrovågsugn, kyl 
och frys samt kaffebryggare. Här finns ock-
så ett badrum med toalett, duschkabin och 
golvvärme.

• Sänglakan och handdukar ingår inte.

Måltider.

I denna fotoresa ingår det frukost och lunch 
varje dag.

• Frukosten består av yougurt, musli, gröt, 
mackor, pålägg, ägg, kaffe, te och grönsaker 
m.m.
• Lunch får vi av de bäverguider som tar oss 
med ut i bäverriket.
• Möjlighet finns att laga egen middag i stu-
gan eller äta i resturangen.

Bäver i det blå- kvällsljuset.



Är det fysiskt 
ansträngande?

Det kan vara fysiskt krävande. Du bör ha en 
god kondition och klara av att pulsa fram i 
snö med snöskor. Hur fysiskt krävande det 
kan bli beror helt på vart myskoxen väljer att 
tillbringa sin tid. 

Detta är vilda djur så de går inte att styra. 
Om myskoxen skulle stå väldigt högt uppe 
bland bergen kan det bli alternativ att leta 
vidare på andra ställen över Dovrefjell.

• Du bör ha en god kondition för att delta på 
denna fotoresa.

Väder & klimat.

8-16 minusgrader hör till vanligheterna här. 
Det kan dock både bli varmare och kallare 
denna årstid. Vindarna är oftast rejäla vilket 
tillför snöyra som agerar som perfekt sym-
bios med våra myskoxebilder. Om vädret är 
soligt och klart lämpar det sig mycket bra till 
vacker landskapsfotografering och detaljrik 
myskoxefotografering.

Din trygghet.

För mig som reseledare och fotograf är 
tryggheten för dig som deltagare och resenär 
givetvis extremt viktig! Jag kommer aldrig 
att utsätta dig som resenär eller deltagare till 
något som kan innebära fara eller skada för 
hälsan. Jag kontrollerar och håller mig upp-
daterad på säkerhetsläget till mina destina-
tioner och skulle det uppstå problematik, så 
som naturkatastrof, oroligheter, krig och så

vidare får du resan återbetald i enlighet med 
Kammarkollegiet.

Jag anmäler mig alltid till Sweden Abroad 
inför varje avresa för att maximera möjlighe-
ten för den svenska ambassaden att kontakta 
mig om något osannolikt skulle inträffa som 
betyder att vi måste avbryta resan. Förutom 
dessa säkerhetsåtgärder för din trygghet har 
jag gått kurs i första hjälpen och har alltid 
första hjälpen kit i närheten under hela vår 
aktivitet.

Spot nödsändare

Om det osannolika skulle inträffa att vi behö-
ver assistans eller att en nödsituation uppstår 
har jag alltid med mig en Spot nödsändare. 
Med denna kan jag skicka ut en helikopter 
för att hjälpa oss i en nödsituation och den 
fungerar i alla länder. Jag kan också sända 
en nödsignal till en kontakt på destinationen 
som kan sända hjälp.

När våra mobiltelefoner inte har någon täck-
ning (om det skulle inträffa) fungerar fortfa-
rande nödsändaren med dess starka kontakt 
med flertalet sateliter.

GPS (Garmin GPSMAP64st)

Förutom en nödsändare följer alltid en Gar-
min  GPSMAP64st GPS med ut i fält. Med 
denna starka GPS kan jag navigera mig fram 
även i den tätaste dimman eller i mörker. In-
lagda koordinater i förtid hjälper mig också 
lättare att navigera.



Program.

28 juni 2019

Vi samlas upp vid vårt boende, Ulvsbomu-
ren lantliv & vildmark. Närmare tid kommer 
att skickas till dig väl innan workshopens 
startdatum (så även vägbeskrivning). Vi gör 
oss hemmastadda och kanske hinner med 
en kortare fotosession innan vi beger oss 
iväg mot vår första kväll med bäverskåd-
ning- och fotografering.

29 juni 2019

Vi startar dagen tidigt med en genomgång 
och tips & trix i efterbehandlingsprogram-
met Lightroom Classic. Vi kör och fokuserar 
på efterbehandlingen innan det är dags för 
vår andra resa till bäverskådning- och foto-
grafering.

30 juni 2019

Idag är det tyvärr dags att lämna bävern och 
vårt vackra boende. Först hinner vi dock 
med en kortare fotosession i storskogen 
kring vårt boende.



Har du frågor om denna workshop till bävrarna i 
Västmanland?

Telefon: 0736540687
E-post: info@frostadnaturfoto.se


