Höstfärger i Fulufjället 2019

Klicka här för att boka
Fulufjället 2019!

I fokus på denna fotoresa:
• Höstfärgerna i Fulufjällets nationalpark.
• Fotografera lavskrika i gammelskog på mycket nära håll!
• Boende med vildmarkskänsla. En stuga mitt uppe på fjället.
• Fantastiska vyer och utsikter åt alla väderstreck.
• Vi kommer att leva i och ha naturen mitt utanför stugdörren.
• Gammal skog med skägglav och vildmarkskänsla.
• Sveriges största vattenfall, Njupeskär.
• Vedeldad bastu!

3.800 SEK
26-29 september 2019
8 PLATSER (Begränsat antal platser)
Anmälningsavgift: 1140 kronor (30%)
Inkluderat i priset : Boende i stuga med delade rum. Fotoworkshop och
handledning av naturfotograf Niklas Virsen.
Ej inkluderat i priset: Transport till och från Fulufjällets nationalpark
parkering Naturum. Inga måltider ingår i priset. Försäkringar. Utgifter
av personlig karaktär.
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Lavskika i gammelskogen, Fulufjället.

Här har vi fjällets natur precis utanför
stugdörren. Detta öppnar givetvis många
möjligheter för att jobba nära sina motiv &
verkligen vara redo när vädret växlar.

Att fotografera höstens alla färger i Fulufjällets nationalpark är något alldeles speciellt!
Marken med lavar och mossa växlar färg till
rött och orange. Fjällbjörken genomgår också
en förändring från dess gröna färger till gult.
Atmosfären i Fulufjällets nationalpark i slutet
av september och början på oktober månad
är fantastisk och det finns massor att fotografera!
Vi kommer att besöka nationalparken i den
sista veckan i september. Då är färgerna
Snö & höstfärger på högfjället.
som vackrast och de flesta turister och andra vandrare lyser med sin frånvaro. Det är
lågsäsong helt enkelt vilket inger en känsla av
upp och den är 3,5 kilometer lång. Inga bilväatt få all vildmark för sig själv och en mycket
gar når stugan! Vi börjar alltså med en härlig
exklusiv känsla infaller sig!
vandring upp till den stuga där vi ska tillbringa de fyra kommande dagarna. ObserveRedan i början av oktober månad kan det
ra att det är en stigning upp till kalfjället där
falla snö här uppe på kalfjället. Vi får helt endet sedan planar ut. Du bör ha en god kondikelt hoppas och hålla tummarna för det. Att
tion, men en grundläggande kondition räcker
få den vita nysnön i puder på de gula fjälllångt också. Glöm inte vandringsstavar!
björkarna kan verkligen bli en toppenbild!
Sannolikt får vi också dimma som täcker
Stugan har ingen elektricitet, men det finns
granarna och färgerna runt omkring fjället.
ändå möjlighet att ladda kamerabatterier och
Vi hoppas också på dramatiska himlar och
mobiltelefon. Värme i stugan får vi via en
fina silhuetter i landskapet.
vedkamin. Dass finns i anslutning till stugan.
Vattnet i bäcken här uppe är klart och kan
Uppdatering!
utan problem drickas. Fjällvattnet smakar utsökt! Vatten för matlagning och för att släcka
I den fotoresa som gick till Fulufjället 2018,
törsten hämtar vi från en liten bäck som rinfick vi nysnö redan i slutet av september
ner utanför stugan.
Snön täckte då gamla granar och höstfärgerna och den vita snön var en sagolik kombiDetta är verkligen ett boende med en vildnation! Se gärna några av deltagarnas bilder
markskänsla som är svårt att få tag på idag.
från Fulufjället 2018, då vi fick snö och höstHär har vi fjällets natur precis utanför stugfärger!
dörren. Detta öppnar givetvis många möjligheter för att jobba nära med sina motiv och
verkligen vara redo när vädret växlar.

Boende med vildmarkskänsla.

Vi kommer att bo i en stuga mitt uppe på
fjället i Fulufjällets nationalpark. Från parkeringen vid Naturum så finns det bara en väg

Ett stycke från stugan finns också en vedeldad
bastu! Det finns inget bättre än att sätta sig i

bastun efter en fototur på fjället, det kan jag
lova dig!

Nationalparken
Fulufjällets nationalpark invigdes år 2002. I
nationalparken ligger Sveriges högsta vattenfall Njupeskär med sin imponerande fallhöjd
på 93 meter. Toppar runt nationalparken är
Storhön (1039 m ö.h.) och Brattfjället (1042
m ö.h.). Vi kommer att ha fina utsikter mot
Städjan och Nipfjället på vår vandring.
Uppe på fjällplatån finns stora lavmattor.
Det finns 395 olika arter av mossor och 421
olika arter av lavar växer på Fulufjället. Den
här rika mångfalden av mossor och lavar har
kunnat bibehållas eftersom inga renar har
betat i nationalparken. Fulufjället är uppbyggt av sandsten och sandstenar ligger som
stora block i landskapet på högfjället. Förutom den charmiga fågeln lavskikan som lever
nere i dalen finns det på högfjället mycket
dalripa.
Området präglas av Fulufjällets branta klippor, fjällbjörkar, myrar, vattenfall, bäckar,
gölar och lavar. Ett eldorado för en landskapsfotograf!

Vackra vyer
På Fulufjället kommer du ha magnifika utsikter och vyer mot granlandskap och andra
fjäll. Dessa vyer gör sig oftast bäst tidiga
morgnar (gärna med dimma och solens första strålar) eller när kvällssolen sakta sänker
sig över fjällvärlden.
Eftersom vår stuga ligger belägen mitt på
fjället kommer vi inte att missa dessa tillfällen. Att bo mitt bland de vackra vyerna ger
oss naturligtvis chansen att skapa bilder när
ljuset är som allra bäst.

Lavskrika bland skägglav.

Gammelskog & lavskrika
Under kalfjället där skogen tar vid hittar vi ett
gammalt och mycket vackert skogslandskap.
Här finns det små bäckar och grön mossa
som täcker marken som en mjuk heltäckningsmatta.
Granarna har lång skägglav och stammarna
är silveraktiga. Att få möjlighet att fotografera
i en sådan här gammal skog och rik biotop är
verkligen något som vi inte ska ta för givet!
I denna gamla skog som är synonymt med
Fulufjället bor den otroligt charmiga och
vackra lavskrikan. Den trivs bland murkna
stockar, granar och bland skägglaven. Lavskrikan är en mycket nyfiken fågel, det kommer du att få erfara på denna fotoresa.
Vi kommer att arbeta mycket med att få lavskrikan i det bästa befintliga ljuset och miljön. Att locka till sig lavskrika är inte särskilt
svårt, utmaningen ligger istället i att skapa
bra bilder av lavskrikan. Du kommer förutom
i landskapsfotograferingen få många tips och
råd gällande fotografering i denna miljö och
fotografering av lavskrika.

Fjällbjörk med en lång slutartid.

I vilken miljö du fotograferar lavskrikan i
är väldigt viktigt. Många besökare strövar
endast runt på öppna platser där ljuset är
skarpt. Vi kommer istället att besöka några
riktigt fotogeniska platser där lavskrikan kan
agera i sitt rätta element. Här finns då fantastiska möjligheter att arbeta med lavskrika i
landskapet.

Hur gör vi med maten?
I denna fotoresa ingår det ingen mat. Var
och än tar med sig egen mat upp på fjället.
Eftersom vi bor isolerat uppe på fjället finns
det ingen restaurang i närheten och heller
inte möjligheten att välja mat (om du har
allergier eller inte äter en viss sorts mat).
På grund av detta kommer du att få ta med
dig din egen mat upp på fjället (Vissa dagar
kommer vi kanske ha möjlighet att äta på
Njupeskärs resturang men räkna inte med
det. Resturangen brukar stänga i slutet av
september).

Maten ska räcka för fyra dagar och bör innehålla frukost, lunch och middag. Därutöver
kan det vara bra att ha med sig några energibars eller torkad frukt. Din mat som du ska
laga till görs i stugan (om du vill undvika ”kö”
vid matlagningen kan du ta med dig ditt eget
stormkök, annars finns det full köksutrustning i stugan).

Packa lätt!
Jag har skrivit det några gånger redan i denna text men vill verkligen understryka att du
packar så lätt som du kan. Inte för att det är
någon extrem vandring överhuvudtaget, utan
för att du ska kunna njuta av utsikten och
framförallt orka fotografera så mycket som du
bara kan. Så packa lätt!

Tider & transport
Du tar dig själv med valfri transport till
Fulufjällets nationalpark och Naturum. Vi
möts upp utanför Naturum Fulufjället den
26:e september klockan 14:00.
Vägbeskrivning finner du här: https://www.
sverigesnationalparker.se/park/fulufjallets-nationalpark/besoksinformation/hitta-hit/

Boende
Vi kommer att bo i en stuga mitt uppe på
fjället i Fulufjällets nationalpark. Från parkeringen vid Naturum så finns det bara en
väg upp och den är 3,5 kilometer lång. Inga
bilvägar når stugan! Vi börjar alltså med
en härlig vandring upp till den stuga där vi
ska tillbringa de fyra kommande dagarna.
Observera att det är en stigning upp till
kalfjället där det sedan planar ut. Du bör ha
en god kondition, men en grundläggande
kondition räcker långt också. Glöm inte
vandringsstavar!
Stugan har ingen elektricitet, men det finns
ändå möjlighet att ladda kamerabatterier
och mobiltelefon. Värme i stugan får vi via
en vedkamin. Dass finns i anslutning till
stugan. Vattnet i bäcken här uppe är klart
och kan utan problem drickas. Fjällvattnet
smakar utsökt! Vatten för matlagning och
för att släcka törsten hämtar vi från en liten
bäck som rinner utanför stugan.
Detta är verkligen ett boende med en vildmarkskänsla som är svårt att få tag på idag.
Här har vi fjällets natur precis utanför stugdörren. Detta öppnar givetvis många möjligheter för att jobba nära med sina motiv

och verkligen vara redo när vädret växlar.
Ett stycke från stugan finns också en vedeldad bastu! Det finns inget bättre än att sätta
sig i bastun efter en fototur på fjället, det kan
jag lova dig!

Måltider
I denna fotoresa ingår det ingen mat. Var
och än tar med sig egen mat upp på fjället.
Eftersom vi bor isolerat uppe på fjället finns
det ingen restaurang i närheten och heller
inte möjligheten att välja mat (om du har
allergier eller inte äter en viss sorts mat).
På grund av detta kommer du att få ta med
dig din egen mat upp på fjället (Vissa dagar
kommer vi kanske ha möjlighet att äta på
Njupeskärs resturang men räkna inte med
det. Resturangen brukar stänga i slutet av
september).
Maten ska räcka för fyra dagar och bör innehålla frukost, lunch och middag. Därutöver
kan det vara bra att ha med sig några energibars eller torkad frukt. Din mat som du
ska laga till görs i stugan (om du vill undvika
”kö” vid matlagningen kan du ta med dig ditt
eget stormkök, annars finns det full köksutrustning i stugan).

Kläder & utrustning
Klädval är mycket viktigt beroende på det
omväxlande väder som råder på fjället. Solsken kan varvas med tunga regnmoln, blåst
och ibland även snö! Annan utrustning som
kan vara bra att ha med sig är ett par vandringsstavar. Den hjälp du får för ryggen och

benen när du bär runt på din kameraväska
eller packning är ovärderlig!
Observera! Packa inte med för mycket kläder eller prylar! Tänk på vikten!

Kamera & objektiv
När det gäller den kamerautrustning du ska
ta med dig får du tänka till lite. Givetvis vill
du ha med dig så mycket som möjligt men
tänk även på vikten! Packa lätt! Det kan vara
tungt att dra runt på för mycket grejer på
fjället och i lite svårare terräng.
Jag rekommenderar en vidvinkellins och
gärna något lite längre teleobjektiv, cirka
200-300 mm för de mer intima landskapen
och för lavskrikan. Bra är givetvis att ha
flexibilitet med ett zoomobjektiv.
Förutom kamera och objektiv bör du ha
med dig ett stativ för att kunna arbeta med
långa slutartider.

Packlista
Ladda hem packlistan för Fulufjället 2019 här!

Gruppen
Maxantal deltagare på denna fotoresa är åtta
stycken personer (9 personer med mig). Vi
kommer att gå mot gemensamma mål hela
gruppen. Även vissa workshopsmoment
kommer att vara gemensamma.
Däremot tycker jag att det är viktigt att du
som deltagare om du vill kan få gå din egen
väg och hitta de motiv du vill fotografera.

En del fotografer fungerar bäst i grupp och
andra fotografer vill helst fotografera och
söka upp sina motiv själva.
Du kommer att ha möjlighet till båda scenarierna. Tänk dock på att det är ”frihet” under
ansvar och i enighet med resevillkoren har
du som resenär ansvar för att passa tider och
ha personliga försäkringar.

Är det fysiskt ansträngande?
Denna fotoresa kräver en grundkondition
alternativt vilja från dig som deltagare. Vi
kommer att vandra mycket i landskapet,
oftast på upptrampade stigar men med kuperad terräng. Exempelvis är det 3,5 kilometers
fjällvandring upp till stugan från parkeringsplatsen. Detta är den tyngsta biten på fotoresan med stigning i kuperad terräng. Väl uppe
på högfjället planar det ut. Här är en lätt
packning viktig!

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 uppdaterad på säkerhetsläget till mina destinationer 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
(för utlandsresor) inför varje avresa för att

maximera möjligheten 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
behöver 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
täckning (om det skulle inträffa) fungerar
fortfarande nödsändaren med dess starka
kontakt med flertalet sateliter.

GPS (Garmin GPSMAP64st)
Förutom en nödsändare följer alltid en Garmin GPSMAP64st GPS med ut i fält. Med
denna starka GPS kan jag navigera mig fram
även i den tätaste dimman eller i mörker. Inlagda koordinater i förtid hjälper mig också
lättare att navigera.

Tidigare omdömen om
fotoresan till Fulufjället.
Läs de tidigare omdömena från
fotoresan till Fulufjället 2018.

Deltagarnas bilder från
Fulufjället.

Sammanfattning, trygghetsåtgärder för dig:

Läs de tidigare omdömena från
fotoresan till Fulufjället 2018.

• Resegaranti via Kammarkollegiet.
• Säkerhetskontrollerar alltid våra destinationer (via bland annat UD).
• Anmäler fotoresorna till Sweden Abroad.
• Utbildning i första hjälpen.
• First Aid kit i närheten.
• Jag har alltid med mig en spot nödsändare
ut i fält.

Bilder från Fulufjället.

Visa alla bilder från Fulufjället i
galleriet.

26 september

RESEPROGRAM

Vi möts alla upp på parkeringsplatsen vid Fulufjällets nationalpark Naturum klockan 14:00.
Vi går sedan 3,5 km upp till vår stuga. Efter denna fina vandringstur börjar vi med att packa
upp våra saker och jag kommer att berätta om fjället och naturen vi har runt omkring oss.
Sedan finns möjlighet för kvällsfotografering i det vackra landskapet kring stugan.

27-28 september
All vår vakna tid ägnas åt natur- och landskapsfotografering. Du kommer lära dig att kunna
läsa landskapet och hantera ljuset. Jobba med långa slutartider för att få rörelser i dina motiv
och mycket mer! Vi vandrar på kalfjället och i den gamla skogen bland granar, skägglav och
fotograferar lavskrikan. Vi besöker också Sveriges högsta vattenfall, Njupeskär. Framförallt
upplever vi allt som Fulufjället har att erbjuda. Allt ifrån närbilder på lavar och mossa till
storslagna vyer, bäckar, vattenfall och gölar.
Aktivitet för morgon, dag och kväll bestäms på plats efter rådande väder.

29 september
Idag är det tyvärr tid för hemfärd. Vi hinner dock fotografera i det kringliggande landskapet
tidig morgon och fram till lunch. Efter intagen lunch beger vi oss ned till bilarna igen.

framgång i flera stora internationella fototävlingar. Tillika arbetar jag med föreläsningar,
utställningar och bloggposter.

Ambition & ledord
• Väl genomtänkta och välplanerade fotoresor/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 enlighet med Kammarkollegiets rekommendationer.
• 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 arbetat med kurser i flera år tillsammans med
bland annat Studiefrämjandet i Östergötland 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 genre. Jag är svensk Olympus ambassadör och
invald i den naturfotografiska föreningen
Naturfotograferna /N. Samtidigt har jag nått

Personligt
Det är väldigt viktigt för mig att mina naturfotokurser och fotoresor är personligt skräddarsydda. 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 naturfotokurser och fotoresor är personligt skräddarsydda. 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 samarbeten 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 resebyrån 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 flygresan 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 Visumpartner som kan hjälpa dig genom hela visumprocessen. www.visumpartner.se

Vem är Niklas Virsen
(Fröstad Naturfoto)?
Jag heter Niklas Virsen och är ägare, kursoch reseledare för Fröstad Naturfotografi. Jag
har en lång erfarenhet av naturfotografiska
workshops, efterbehandlingskurser och guidning. Jag är medlem i svenska föreningen
Naturfotograferna/N och är svensk Olympusambassadör.

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 fördjupningskurser. Mina workshops och resor
präglas av pedagogiskt lärande och praktiskt
kunnande, ofta med kreativa inslag.

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

Fröstad Naturfoto
Östra Tollstad Fröstad 2
590 17 Mantorp

info@frostadnaturfoto.se
Telefon: 0046736540687

