
Packlista: Varanger, Norge.

Där vi kommer att befinna oss på Varangerhalvön har vi alltid nära till kusten, faktum är att 

vi har kusten och havet som granne. Detta gör klimatet mildare än i till exempel Pasvik i söd-

ra Varanger. Däremot är risken/chansen för hårda vindar större i kustområdena. När vindar-

na tilltar gör det att det känns kallare än vad det egentligen är.

Här växlar vädret väldigt snabbt, solsken blir till snöfall och vindar kan tillta inom några mi-

nuter. Räkna med en temperatur från max cirka -10 grader upp till några plusgrader. Det är 

viktigt att ha lite koll på väderleksprognoserna innan avfärd.



Kläder & utrustning.

När du ska välja kläder inför fotoresan till Varanger 2019 , ska du klä dig varmt. Något som 
kan ställa till problem med kylan är den ofta friska vinden som blåser här innifrån Barents 
hav.

Börja med ett underställ. Över understället en t-shirt, sedan en tröja och till slut
en vinterjacka (observera att antalet lager beror mycket på hur lätt du fryser). Ett tips är att 
alltid ta på dig mindre kläder än vad du tror att du behöver när vår fotodag börjar. Packa 
sedan ner förstärkningsplagg. En sak vid kyla och vind som du inte vill vara är svettig. Ibland 
kommer vi att vara mer i rörelse och ibland mer stationära.

På benen brukar det räcka bra med underställ och termobyxor eller några andra varma byxor.
Givetvis måste du även ha en varm mössa, bra handskar som klarar flera minusgrader och ett 
par kängor eller vandringsstövlar som har bra motstånd mot väta och kyla.

Eftersom vi inte kommer göra några längre vandringar på denna fotoresa behöver du inte ta 
med dig stavar, snöskor eller skidor (om du inte vill).

Nedan listar jag kläder som är bra att ha med sig:

• Underkläder & strumpor.
• Underställ.
• Bra vandringsskor eller stövlar (varma & vattentäta).
• Varm vinterjacka.



Kläder & utrustning.

• Förstärkningsplagg (när vi blir stillasittandes).
• Undertröjor (gärna i ull).
• Slitstarka och vattentäta byxor (termobyxor är bra).
• Mössa.
• Skidmask (heltäckande), om vinden blir tilltagande.
• Vattentäta och varma vantar (gärna i två lager).
• Buff eller halsduk.
• Myströja och mysbyxor (för kvällarna i stugan).
• Du behöver inte ta med dig några ”finkläder”.
• Eventuella mediciner.
• Lakan finns på boendet.

Glöm inte ta med dig en termos som du fyller upp med te eller kaffe inför varje fotosession 
innan vi åker ut i vinterlandskapet. Om du brukar frysa om händer och fötter är hand- och 
fotvärmare viktigt. Jag använder mig alltid av dessa när jag tillbringar tid i kalla miljöer, detta 
även om jag sällan fryser om varken händer eller fötter. Handvärmare är små påsar som du
lägger i dina handskar och i skorna. När påsarna får kontakt med luft utsöndrar de värme 
som brukar vara aktivt i cirka 8 timmar. Hand- och fotvärmare kan köpas i de flesta större 
sportbutiker (även på Biltema).

Nedan listar jag utrustning som är bra att ha med sig:

• Skidglasögon eller solglasögon.
• Värmepåsar för händer och fötter.
• Ficklampa eller pannlampa.
• Kablar till dina elektroniska enheter.
• Grendosa för att få fler eluttag.
• Isbroddar, då underlaget stundtals kan vara isigt.

Bra att veta om Hornøya:

På Hornøya finns det mängder av sjöfåglar och de cirkulerar över oss mest hela tiden. Ta där-
för med någon jacka eller skydd för din vinterjacka på grund av risk för spillning från fåglar-
na. Ta också med regnöverdrag till din kameraväska och något skydd för huvudet, exempelvis 
en keps över mössan.

Jag brukar personligen inte ha något skydd utan tvättar allt i stugan, men du ska vara medve-
ten om detta.



Kamera & objektiv.

På denna fotoresa till Varanger finns det ingen fotografisk utrustning som är onödig att ta 
med sig. Däremot bör du tänka på de restriktioner det finns för handbagage på olika flygbo-
lag. Det jag anser är det viktigaste listar jag här nedan. Tänk dock på att dina mål för foto-
graferingen kan vara helt annorlunda så se detta mer som inspiration än något som du måste 
packa ned i kameraryggsäcken.

• Ett teleobjektiv för fågel och däggdjur, 200 mm och uppåt.
• Vidvinkelsobjektiv för landskap.
• Extra batterier och extra minneskort.

• Ett stativ för att arbeta med långa slutartider.
• En ficklampa eller pannlampa för norrskensfotografering (som år användas dolt, så det inte 
stör dina resekamrater).
• Eventuella filter för landskapsfotografering. Exempelvis ND, Avtonat gråfilter eller polfilter.
• Backup till dina bilder.
• En laptop för redigering av dina bilder.

Viktigt! 
Det här är bara en inspirationslista för din packning. Vad du i slutändan packar ner i reseväskan är upp till dig. 
Glöm därför inte att packa ned dina ”egna” saker också. Tänk också på att dina mål för fotograferingen kan se 
annorlunda ut än den utrustningen som ges förslag på här. Se denna information mer som inspiration än något 

som du måste packa ned i kameraryggsäcken.



Ditt bagage.

Här har jag listat flera tips på hur du kan skydda dig mot att ditt bagage  inte når fram till vår 
slutdestination. Även hur du ska kunna skydda din dyrbara kamerautrustning i ditt handba-
gage. Det är mycket ledsamt och irriterande när ditt bagage inte når slutdestinationen. Ibland 
har det ingen betydelse hur mycket du förbered för att ditt bagage inte ska komma bort. Det 
händer tyvärr och är då helt bagagesystemets fel. Du kan dock minimera risken att ditt ba-
gage hamnar på villovägar genom att följa dessa tips. Vi börjar med ditt handbagage och vad 
du ska tänka på och göra för att skydda din kamerautrustning och andra sköra produkter vid 
eventuell incheckning av ditt handbagage.

Handbagage.

När det gäller handbagage råder jag dig att följa de anvisningar som ges av flygbolaget gällan-
de storlek på handbagage och maxvikt. Tillåten vikt på handbagaget och max bredd, längd, 
höjd på handbagaget kan variera beroende på flygbolag. Se till att kolla upp både storlek och 
maxvikt innan din resa.

De flesta flygbolag erbjuder dig att ta med dig ett handbagage plus en liten väska (exempelvis 
en liten laptopväska, fodral eller handväska) in på planet.

Försök att undvika incheckning av dyrbar fotoutrustning.

Det här är alltid en känslig punkt som jag ofta får många frågor kring. Vad händer om flygbo-
laget vill checka in mitt handbagage även om jag uppfyller alla krav på storlek och maxvikt. 
Får de göra det? Ja, de flygbolag som jag har erfarenhet av har alltid rätten att välja ut vissa 
handbagage om det är ett fullt flyg och det sannolikt inte finns plats i handbagageutrymmet.



Ditt bagage.

Om din väska väljs ut för att checkas in i lastrummet kan du givetvis förklara vad väskan 
innehåller, i detta fall dyrbar fotoutrustning. Om du har tur och är trevlig så hittar personalen 
kanske en lösning. Om du skulle vara tvungen att checka in ditt handbagage ändå har du rätt 
att plocka ut sådana saker som är sköra (i ditt fall kamerautrustning som också har litiumbat-
terier), mediciner och andra nödvändiga produkter. Det är väskans skrymmande plats som är 
problemet här, inte vad som är i den.

Mitt tips är därför att skaffa dig en fotoreseryggsäck med uttagbara fotoväskor eller att ha 
med dig någon form av tygkasse att lägga din dyrbara kamerautrustning i om ditt handbagage 
måste checkas in. Flygresan kanske blir lite mer obekväm men du vet i alla fall att din kame-
rautrustning kommer fram till destinationen utan att skadas av stötar.

Fotoreseväskor som handbagage.

Jag skulle vilja tipsa dig om två stycken riktigt bra fotoreseväskor som både är smarta, snyg-
ga och flexibla. De uppfyller de flesta flygbolags krav på maxstorlek i bredd, längd och höjd 
(dubbelkolla dock alltid med flygbolaget du ska resa med). Båda fotoreseväskorna har också 
uttagbara innerväskor för din kamerautrustning (in-bag funktion).

Bagage.

Skriv ditt namn på bagaget.

Det bästa sättet för personalen på flygplatsen att kunna spåra din väska är helt enkelt att skri-
va ditt namn på den, både för- och efternamn. En namntagg finns att köpa i de flesta butiker 
som säljer reserelaterade produkter. Namntaggen spänns sedan fast på din väska. Du kan 
även skriva in ditt flygnummer på namntaggen.

Ta bort dina gamla bagageetiketter.

Ta alltid bort dina gamla bagageetiketter från tidigare resor så den personal som ska lotsa ditt 
bagage vidare får rätt information om slutdestination.

Om du låser din väska med hänglås, välj TSA-certifierat.

TSA-hänglåsen är framtagna för att fungera i länder där du inte får checka in låsta bagage, 
exempelvis USA. Med ett TSA-lås kan personalen på flygplatsen öppna ditt bagage utan att 
behöva klippa upp låset eller på annat sätt skada din väska. Det ger en viss trygghetskänsla att 
ha ett lås på bagaget och försvårar givetvis snabba stölder från klåfingriga individer. Flygplat-
serna kan också göra kontroller av vissa bagage och då slipper de, precis som jag skrev ovan, 
att på “våldsamma sätt” öppna ditt bagage.



Har du frågor om denna fotoresa till 
Varanger?

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


