
Orkidéer & unika landskap på Öland.
-Packlista-

Kläder & utrustning.

Viktigt! Det här är bara en inspirationslista för din packning. 
Vad du i slutändan packar ner i reseväskan är upp till dig.

• Underkläder & kanske underställ (om du fryser lätt).
• Några vanliga strumpor samt vandringsstrumpor till vandringsskorna.
• Pyjamas eller sov-kläder.
• T-shirts.
• En eller flera långärmade tröjor eller skjortor.
• En vindjacka eller vanlig jacka (kvällarna och morgnarna kan bli kalla).



• En varmare tröja (om du får plats, annars en lättare långärmad tröja och vindjacka).
• Ett par kortbyxor.
• Slitstarka långbyxor.
• Ett par vanliga byxor och tröja/skjorta vid middagar.
• En keps eller en hatt.
• Regnkläder.
• Vattentäta kängor eller vandringsskor.
• Stövlar.
• Lättare handskar och mössa.

Utrustning.

• Om du vill, vandringsstavar.
• Kikare.
• Solglasögon.
• Ficklampa eller pannlampa.
• Väckarklocka.
• Anteckningsblock & penna.
• Myggmedel.
• Solskyddsfaktor.
• Faktabok om orkidéer.
• Öronproppar.
• Dina mediciner.
• Handsprit.
• Kräm för skavsår, blåsor eller insektsbett.
• Skoskavsplåster.

Elektronisk utrustning.

• Mobiltelefon.
• Powerbank.
• Laddare för mobiltelefon.
• Skarvdosa & grendosa för laddning av batterier.



Kamerautrustning.

Viktigt! Tänk på att dina mål för fotograferingen kan vara helt annorlunda så se detta mer 
som inspiration än något som du måste packa ned i kameraryggsäcken.

Denna fotoresa till Öland är främst baserad på att fotografera orkidéer, blommor & landskap. 
Det här är den fotografiska utrustningen som jag rekommenderar. Observera att detta är en-
dast förslag och du tar givetvis med dig den utrustning som du tycker är relevant.

Jag föreslår ett makroobjektiv och ett lättare teleobjektiv för bilder på orkidéer, blommor & 
insekter. 

För landskap är ett vidvinkelobjektiv bra men du kan också fotografera ett mer intimt land-
skap med ett lättare teleobjektiv.

• Kamerahus.
• Ett makroobjektiv.
• Ett lättare teleobjektiv, från cirka 90 mm och upp till 300 mm. Gärna med en bra närgräns.
• Ett vidvinkelobjektiv för landskapet, från cirka 14 mm och upp till 35 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.
• Stativ.
• En laptop för redigering av bilder.
• Extra minneskort.
• Extra batterier.
• Batteriladdare.
• Backupplösning.

Viktigt!
Ta backup efter varje dag! Antingen har du extra minneskort 

för backup eller en extern hårddisk.


