
Kläder & utrustning.
Viktigt! Det här är bara en inspirationslista 
för din packning. Vad du i slutändan packar 
ner i resväskan är upp till dig. Glöm inte att 

packa ner (dina egna saker) också.

I september månad är det höst i Fulufjällets 
nationalpark med nyckfullt väder. Du 

måste alltid vara beredd på en regnskur, 
hård vind. Morgnarna och kvällarna kan 
bli kalla. Vi är delvis skyddade mot vind 
och regn eftersom vi befinner oss mycket 
inne i gammelskogen där de täta granarna 
skyddar oss. Men, glöm inte att packa ner 
regnkläder för säkerhetens skull. Bra och 

vattentäta vandringsskor är ett måste i 
denna miljö. Du ska med andra ord packa 

med dig en mix av kläder efter rådande 
väder.

Kläder & skor:

• Oömma ute-kläder.
• Underställ.

• Förstärkningsplagg vid kyla.
• Slitstarka långbyxor.

• Regnjacka & regnbyxor.
• Eventuellt damasker.

• En vindjacka.
• Vandringssockor och bra vattentäta 

vandringskor.
• Mössa & handskar.
• Buff eller halsduk.
• Kläder & ombyten.

Utrustning:

• Termos.
•Sittunderlag.

• Ficklampa eller pannlampa.
• Väckarklocka.

• Anteckningsblock & penna.
• Öronproppar.

• Dina mediciner.
• Dina hygienartiklar.

• Handsprit.
• Kräm för skavsår, blåsor eller insektsbett.

• Skoskavsplåster.
• Om du lätt blir hungrig bör du ha med dig 

några ”powerbars” eller frukt ut i fält.

Elektronisk utrustning:

• Mobiltelefon.
• Powerbank.

• Laddare för mobiltelefon.
• Grendosa för laddning av batterier.

Kamera & objektiv.
Det viktigaste att ha med dig på denna 

workshop när vi ska fotografera lavskrika 
är ett teleobjektiv (från 200 mm och 

uppåt). Men som du vet om du har läst 
genom workshopbeskrivningen så kommer 

vi ha möjlighet att arbeta nära med 
lavskrikan och då är ett vidvinkel- eller ett 
normalobjektiv bra (från cirka 20 mm och 
uppåt). Eftersom vi också ska skapa bilder 

av urskogen i Fulufjällets nationalpark 
passar också ett vidvinkelobjektiv bra. 

Dessutom ett teleobjektiv för de mer intima 
detaljerna i landskapet. Glöm heller inte att 

ta med dig ett stativ.

• Kamerahus.
• Ett teleobjektiv (från 200 mm och uppåt)

• Vidvinkel- eller ett normalobjektiv bra (20 
mm – 50 mm)



Övrig fotografisk utrustning som är bra 
att ha med sig är givetvis en kameraväska. 

Antingen en som tål regn eller som har 
regnöverdrag. Det är också viktigt med 
extra minneskort och batterier. Glöm 

heller inte en extern hårddisk eller extra 
minneskort för backuplösning av dina 

bilder.

• En kameraväska för din kamera & 
objektiv.

• Ett stativ.
• En laptop för redigering av bilder.

• Extra minneskort.
• Extra batterier.
• Batteriladdare.

• Backupplösning.


