
OBSERVERA. DENNA PACKLISTA INNEHÅLLER ENDAST FÖRSLAG FRÅN MIN 
SIDA VAD SOM KAN VARA BRA ATT HA MED SIG PÅ DENNA FOTORESA. 

DU ÄR SJÄLV ANSVARIG FÖR ATT "RÄTT" UTRUSTNING MEDTAGES.

Kläder & utrustning.
I Aostadalen i norra Italien kan vädret växla snabbt. Speciellt med de höjderna som vi kom-
mer att fotografera på. Det är givetvis alltid svårt att spåna om temperaturen men räkna 
med cirka 15-25 grader nere i dalarna. Väl uppe bland bergen sjunker denna temperatur och 
morgnarna här uppe kan bli kalla. Mössa och lättare handskar ska packas ner i din resväska 
ifall temperaturen sjunker ytterligare.

Precis som i alla områden i alperna skiftar vädret från sol, moln, regn och åska och kan göra 
så på bara någon halvtimme. Man måste alltid vara beredd på att ta på sig eller ta av sig vand-
ringsplagg beroende på det växlande väderleken.

PACKLISTA TILL MAKROFOTOGRAFERING I NORRA ITALIEN.



• Underkläder & strumpor.
• Ett par shorts.
• T-shirts & tröjor för vandring (använd lager på lager principen).
• En vindjacka.
• Regnjacka & regnbyxor. Eller alternativt vattentät vindjacka.
• Slitstarka långbyxor.
• Vandringssockor och bra vandringskor.
• Keps eller hatt som skydd för solen.
• Hygienartiklar
• Några “vardagliga” kläder till kvällarnas middagar.
Mössa och lättare/luftiga handskar.

Glöm inte att packa ned dina ”egna” saker också!

Utrustning:

• Vandringsstavar (viktigt för att skona ryggen när du bär packning).
• Solglasögon.
• Ficklampa eller pannlampa.
• Väckarklocka.
• Anteckningsblock & penna.
• Solskyddsfaktor.
• Öronproppar.
• Kopior på alla viktiga dokument (pass, resepapper).
• Dina mediciner.
• Handsprit.
• Kräm för skavsår, blåsor eller insektsbett.
• Skoskavsplåster.

Elektronisk utrustning:

• Mobiltelefon.
• Powerbank.
• Laddare för mobiltelefon.

Viktigt!
Glöm inte att köpa en reseladdare som passar Kenyas eluttag. Köp Typ L.

Kamera & objektiv.
På denna fotoresa till Aostadalen i norra Italien är det främst makrofotografering som gäller. 
Observera att i detta fall kan makrofotografering också översättas till närbildsfotografering. 
Det går med andra ord precis lika bra att använda ett längre teleobjektiv för att kunna skapa 
närbilder av fjärilar och insekter.



Ett makroobjektiv kan oftast avbilda 1:1, vilket gör att närgränsen är extremt kort. Du kom-
mer som regel närmare ditt motiv med ett makroobjektiv men risken är också stor att fjärilen 
hinner flyga iväg innan du har tagit bilden.

Ett teleobjektiv med en bra närgräns är ett mycket mångsidigt objektiv att ha med dig på den-
na fotoresa. Du kan sitta en bit ifrån fjärilarna och ändå komma dem nära (inte lika nära som 
ett 1:1 makro). Ett teleobjektiv är också optimalt när du vill skapa mer konstnärliga bilder där 
du fotograferar exempelvis genom vegetation. Teleobjektivet kan dessutom användas om du 
vill fotografera intima landskap som berg, vattenfall etc. samt om det dyker upp några dägg-
djur eller fåglar. Ett teleobjektiv med zoom-möjlighet rekommenderas starkt.

Ett vidvinkelobjektiv ska du ta med dig om du vill skapa de stora och klassiska vidvin-
kel-landskapen. Här kommer du att kunna fotografera snöprydda berg, kraftiga vattenfall, 
bäckar och blomsterängar. En annan fördel med att ta med ett makroobjektiv är att du kan 
fotografera fjärilar i landskapet. Du kan exempelvis komma nära en fjärilar med ett vidvinkel 
och ha med en snötyngd topp i bakgrunden.

Tänk dock 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.

• Makroobjektiv för riktigt närgångna bilder av fjärilar och insekter.
• Teleobjektiv med zoom för fjärilar, insekter, intima landskap och däggdjur/fåglar.
• Vidvinkelmotiv för de klassiska stora landskapen eller för att skapa fina kulisser till fjärilsfo-
tografering.
• Extra batterier och extra minneskort.
• Ett stativ för att arbeta med långa slutartider.
• En blixt, ficklampa eller pannlampa.
• Eventuella filter för landskapsfotografering. Exempelvis ND, Avtonat gråfilter eller polfilter.
• Backup till dina bilder.
• En laptop för redigering av dina bilder.

Om du har några frågor kring vad du ska packa med dig eller 
vilken fotografisk utrustning du ska ta med till denna fotoresa, 

kontakta mig då antingen via telefon, 
mail eller på sociala medier.

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

Messenger: m.me/FrostadNaturfoto

Företagssida på Facebook.
www.facebook.com/FrostadNaturfoto/

http://m.me/FrostadNaturfoto
http://www.facebook.com/FrostadNaturfoto/

