
Rondane & Dovrefjell i höstskrud! 

I fokus på denna fotoresa:
 
• Storslagna berg i höstskrud.
• Vi fotograferar ett av Norges största berg Snöhetta.
• Fotografering i vackra Dørålsdalen och i sydöstra delen av Rondane.
• Två dagar i Dovrefjell
• Vackra Grimsdalen.
• Vi fotograferar ett av Norges största berg Snøhetta.
• Stor chans att få se myskoxe och älg.
• Fotografisk handledning/föreläsning av Niklas Virsen.



KOSTNAD: 9.300

6 PLATSER (Begränsat antal platser)

Anmälningsavgift: 930 kronor (10%)

Inkluderat i priset : Boende i stuga, del i dubbelrum samt frukost, lunch 
och middag (för mer specificerad information om måltider, se här).  Fö-
reläsning och handledning av Niklas Virsen.

Ej inkluderat i priset: Försäkringar. Bommavgifter. Utgifter av personlig 
karaktär.

Betalningsvillkor: Du betalar anmälningsavgiften via den fakturan som 
du får vid anmälan. Övrigt belopp ska betalas 60 dagar innan fotoresans 
start.

Smedhamran visar upp sin bästa sida. 



Fjällbjörken genomgår en förändring från dess 
gröna färger till gult. På toppen av bergen ligger 
snötäcket skört och ger liv till landskapsbilden 
och viskar om vilken säsong det är.



Att fotografera hösten i Rondane naional-
park i Norge är något alldeles speciellt. Mar-
ken med lavar och mossa växlar färg till rött 
och orange. Fjällbjörken genomgår också en 
förändring från dess gröna färger till gult. På 
toppen av bergen ligger snötäcket skört och 
ger liv till landskapsbilden och viskar om 
vilken säsong det är. Atmosfären i Rondane 
under september månad är fantastisk och det 
finns massor att fotografera.

Rondane nationalpark
Rondane nationalpark instiftad år 1962 vilket 
gör Rondane till den äldsta nationalparken i 
Norge.Tack vare skyddet som nationalparken 
har är Rondanes natur välbevarad och skyd-
dad.

Landskapet i Rondane bjuder på magnifikt 
vackra berg med snöbeklädda toppar. Här 
kommer vi att vandra på lättillgängliga sti-
gar bland fjällbjörkar, porlande bäckar och 
mäktiga vattenfall. Vi kommer att fotografera 
bland annat i Dørålsdalen och i sydvästra 
Rondane samt Grimsdalen. Områdena har 
sin speciella prägel och bjuder på fantastiska 
fotomotiv. 

Två dagar kommer vi att besöka Dovrefjell 
som har ett mer alpint präglat landskap där 
Snøhetta är det mest kända berget i områ-
det med sin imponerande höjd på 2286 m. 
öh.. Givetvis kommer vi att besöka och titta 
närmare på detta berg. När vi uppehåller oss 
i Dovrefjell får vi givetvis inte heller missa att 
hålla ett vakande öga efter Dovrefjells stolt-
het, myskoxen!

Två dagar i Dovrefjell
De myskoxar som finns här i Dovrefjell är in-
planterade från Grönland år 1947. Några djur 
har också lyckats tagit sig över gränsen till 
Sverige och Härjedalen. Det är dock endast 
i Dovrefjell där hjorden av myskoxe är talrik 
i Skandinavien. Myskoxen är väldigt speciell 
att studera och är verkligen kvarlevor från 
den sista istiden. 

Arkeologiska fynd har visat att myskoxen 
levde sida vid sida med mammuten och den 
ullhorniga noshörningen. Detta empiriska 
faktum gör det inte mindre intressant om vi 
skulle se myskoxar.

I Dovrefjell finns också bitvis ett gott bestånd 
av älg och det är inte helt omöjligt att vi kan 
stöta på dem även i Rondane. Har vi riktigt 
tur på våra vandringar och fotosessioner kan-
ske vi till och med får se en flock med vildren, 
eller en fjällräv!

I bakgrunden kan du skåda Trolltinden, Rondane.



Vattenfall & porlande 
bäckar
I de båda nationalparkerna kommer vi att 
få se vattenfall och mängder mer porlande 
bäckar som sträcker sina armar över det 
höstprydda landskapet. Vi kommer att bota-
nisera och fotografera kring ett av de mäkti-
gaste vattenfallen i nationalparken rondane, 
nämligen Storulfossen (Bruresløret). 

Detta är kanske det kändaste vattenfallet i 
nationalparken men det finns många mindre 
”off the beaten track”. Här finns massor av 
porlande bäckar, älvar och små vattendrag 
som väntar på att fotograferas.

Norges vackraste natio-
nalpark hösttid
Norges landskap är fantastiskt vackert, det 
vet de flesta. Höga toppiga berg, fjordar och 
kust. Det finns många nationalparker att 
omnämna men den kanske absolut vackraste 
enligt min mening är Rondane på hösten.

Det infaller sig nästan en magisk känsla när 
hela landskapet exploderar i färg och du står 
där framför en göl och har förankrat ditt 
stativ i marken. Du blickar uppåt och ser ett 
av de höga bergen torna upp sig mot himlen. 
Du ställer in exponeringen och trycker av. 
Det är en fantastisk känsla att fotografera de 
här mäktiga landskapen i vårt grannland.

Jag älskar Rondane och Dovrefjell eftersom 
de är väldigt lättillgängliga. Du kan ta en bil 
ut på vägarna runt nationalparkerna och nå 
vackra fotomotiv precis utanför bildörren. 
Du vandrar också på lättgångna stigar som 
inte tröttar ut dig vilket gör att du och din 

hjärna kan koncentrera er 100% på landsk 

Berg och snöiga toppar.
Även om vi med allra största sannolikhet 
kommer att få se myskoxe, älg eller något 
annat spännande däggdjur är denna fotoresa 
koncentrerad kring Rondane och Dovrefjells 
fantastiska landskap i höstskrud. Detta är ett 
självklart val och avgränsning och du kom-
mer själv att förstå detta när du ser det magis-
ka landskapet som vi ska fotografera i.

Olika berg som vi kommer att fotografera 
både nära och på distans är Snöhetta, Ronde-
slottet Smedhamran, Storronden, Trolltid och 
många fler. Många av de berg vi kommer att 
se och fotografera har vid den här tidpunkten 
på året snö på topparna.

Nere i dalen dominerar fjällbjörk, dvärgbjörk 
och många olika lavar och de alla hjälps åt att 
skapa en färgexplosion i landskapet.
Överallt kan du se gölar och vattendrag, 
ibland mer sjöliknande vatten. De tillför så 
mycket till landskapet då de vid stilla vä-
der blir bergens och färgernas spegel. Däri 
reflekteras allt det vackra som du har runt 
omkring dig.

Älg, Rondane nationalpark.



Transport
Med bil: Du tar dig själv till Lillehammer 
med bil, därifrån åker vi ”karavan” mot Ron-
dane. Om du väljer ett annat transportmedel 
som tåg, buss eller flyg, ange detta i övrigt 
under bokningen. Jag kommer då kontakta 
dig angående detta.

Vart ska vi mötas: Vi möts upp i Lilleham-
mer, Oppland fylke, Norge. Mer specifik 
plats kommer du att få vid bokning.

Har du frågor om transporten? Kontak-
ta mig! info@frostadnaturfoto.se eller 
0046736540687

Boende
Vi kommer att bo i en trästuga med pano-
ramaöversikt över en sjö. I stugan finns alla 
bekvämligheter som spis, frys, kylskåp, golv-
värme i badrum, braskamin och el. Stugan 

har också nära till livsmedelsaffär och ligger 
perfekt för vår fotoresa mot både södra och 
norra delen av Ronande samt Dovre.

Sängplatser: Del i dubbelrum

Måltider
• 15 september: Lunch och middag ingår.

• 16 september: Frukost,  lunch och middag.

• 17 september: Frukost,  lunch och middag.

• 18 september: Frukost,  lunch och middag.

• 19 september: Frukost,  lunch och middag.

• 20 september: Frukost,  lunch och middag.

• 21 september: Frukost och  lunch ingår.

Fjällbjörk med en lång slutartid.



Väder & klimat
Vädret i Rondane och Dovrefjell i september 
kan vara mycket varierande och nyckfullt. En 
dag kan vara skapligt varm medan det en an-
nan dag blåser upp till storm, regn och kyla. 
Ibland kan vädret ändras drastiskt på bara 
några timmar. Här gäller det att vara beredd 
på alla möjliga typer av väder, kanske till och 
med snö.

Kläder & utrustning
Packa med bra vandringsskor och kläder 
enligt lager på lager principen. Välj material 
som andas, exempelvis nylon eller polyes-
ter. Ta med dig rejäla vandringsbyxor och 
glöm inte vantar och mössa. Om du har eller 
vill införskaffa så är vandringsstavar väldigt 
skönt att gå med.

Packlista för Rondane & Dovrefjell (observe-
ra att detta endast är en rekommendation):

• Slitstarka vandringsbyxor och bra vand-
ringskängor (gärna vattentäta).
• Underställ
• T-shirts och tröjor.
• Extra varm tröja.
• Vantar, mössa och buff.
• Flera vandringssockor.
• Keps för skydd mot sol.
• Solglasögon.
• Kikare.
• Vandringsstavar.
• Du behöver inte ta med dig några ”finklä-
der”.
• Glöm inte att packa ned dina ”egna” saker 
också!

Dimma över Vesleholets topp.



Kamera & objektiv
På denna fotoresa till Rondane & Dovrefjell 
är det främst landskapsfotografering som 
gäller. Tänk på att vi kommer att få möjlig-
het att arbeta med jättefina intima landskap 
också vilket gör att ett teleobjektiv med 
zoom kan komma mycket väl till pass. Det 
jag anser är det viktigaste listar jag här ned-
an. Tänk dock på att dina mål för fotografe-
ringen kan vara helt annorlunda så se detta 
mer som inspiration än något som du måste 
packa ned i kameraryggsäcken.

• Vidvinkelsobjektiv för landskap.
• Ett teleobjektiv med zoom för landskap, 
intima landskap & fåglar/djur.
• Ett macroobjektiv för att arbeta med när-
bilder.
• Extra batterier och extra minneskort.
• Ett stativ för att arbeta med långa slutarti-
der.
• En blixt, ficklampa eller pannlampa.
• Eventuella filter för landskapsfotografe-
ring. Exempelvis ND, Avtonat gråfilter eller 
polfilter.
• Backup till dina bilder.
• En laptop för redigering av dina bilder.

Gruppen

Maxantal deltagare på denna fotoresa är sex 
stycken personer (7 med mig). Vi kommer 
att åka 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 scena-
rierna. 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.

Platser vi besöker

• Dørålen
• Grimsdalen
• Snøhetta
• Fokstumyra
• Spranget
• Storulfossen (Bruresløret)
m.fl

Är det fysiskt ansträngan-
de?

Vi kommer att göra en lite längre vandring 
på denna fotoresa. Grundkondition kommer 
dock räcka. I övrigt kommer vi att gå korta 
sträckor i kuperad terräng för att nå vissa av 
våra mål.



Din säkerhet

Att vandra och fotografera i alperna måste 
vara tryggt! Det är bättre att ha en eller två 
extra säkerhetslinor istället för ingen alls. 
Därför kan du följa med mig ut på fjället 
med trygghetskänslan att jag aldrig ger mig 
ut på fjället utan nödsändare eller GPS.

Övrig information
Valuta: Norsk krona
Eluttag: Typ C (Europlug). Det är samma 
som i Sverige och Norge, du behöver alltså 
inte köpa någon adapter.
Dricksvatten: Du kan dricka kranvatten i 
Norge, men fjällvattnet smakar ännu bättre.
Närmaste by: Dombås
Invånare: 1240 (2017)
Språk: Norska



RESEPROGRAM
15 september
Vi möts upp i Lillehammer och åker vidare mot vårt boende uppe vid Rondane nationalpark. 
Bara resan upp är magnifikt vacker att beskåda. Väl framme vid vår mysiga stuga med pano-
ramaöversikt över en sjö parkerar vi våra bilar, packar upp våra saker och gör oss hemmas-
tadda.

Efter detta är det dags för mig att välkomna er på riktigt med en programöversikt och infor-
mation om de olika områdena vi ska besöka. Senare mot kvällen beger vi oss iväg mot vår 
första fotosession bland berg, höstfärger, bäckar och gölar – i sydvästra Rondane national-
park.

16 september
Vi börjar dagen med att äta en stadig frukost. Som alla de andra dagarna på denna fotoresa 
ringer din väckarklocka tidigt. Det är viktigt att få med sig det bästa ljuset möjligast. Dagar-
na är till för vila och ladda batterierna inför en kvällsfotografering. Denna morgon i vilket 
fall beger vi oss till sydvästra Rondane igen. Denna gång har vi längre tid här och vi kommer 
bland annat besöka Storulfossen (Bruresløret) med omnejd. Vi äter lunch ute i naturen med 
en klassisk matpacke som vi har tillberett dagen innan. Vi åker därefter mot vårt boende för 
att vila upp oss inför kvällen.

På kvällen åker vi mot Grimsdalen som ligger i sydvästra Rondane också men lite mer norr 
över. Grimsdalen är värt ett besök alla årstider men just nu på hösten är naturen här alldeles 
fantastisk!

17 september
Idag lämnar vi Rondane nationalpark bakom oss och åker istället mot fantastiska Dovrefjell 
nationalpark. Här kommer vi bland annat att utforska utsikter mot Snöhetta som är ett av 
Norges högsta berg. Vi kommer även vandra en kort distans på några av mina absoluta favo-
ritområden i Dovrefjell. Glöm inte kikaren! Här har vi riktigt stor chans att kunna få se mys-
koxen. Vi äter precis som igår lunch ute i naturen men håller oss kvar i Dovrefjell fram till sen 
eftermiddag, då vi åker hem mot stugan igen.

Vi vilar upp oss och kvällstid har du möjlighet att botanisera runt i närområdet och fotografe-
ra.



RESEPROGRAM
18 september
Denna onsdag kommer vi att besöka mitt absoluta favoritområde i Rondane nationalpark, 
Dørålsdalen. Här finner vi höga berg, vattenfall, bäckar, åar, fjällbjörkar, mossor och allt i 
en fantastisk höstkulis! Här finns små gångstigar och markerade leder som inbjuder till små 
vandringsturer.

Vårt första besök kommer att ta oss längre in i Dørålsdalen mot Vassberget och Dørålsvatt-
net. Här kommer vi få en fin utsikt över bland annat Trolltiden. Vi äter lunch i naturen och 
kommer hem till vår stuga sent på kvällen. En heldag ute med andra ord.

19 september
Denna onsdag kommer vi att besöka mitt absoluta favoritområde i Rondane nationalpark, 
Dørålsdalen. Här finner vi höga berg, vattenfall, bäckar, åar, fjällbjörkar, mossor och allt i 
en fantastisk höstkulis! Här finns små gångstigar och markerade leder som inbjuder till små 
vandringsturer.

Vårt första besök kommer att ta oss längre in i Dørålsdalen mot Vassberget och Dørålsvatt-
net. Här kommer vi få en fin utsikt över bland annat Trolltiden. Vi äter lunch i naturen och 
kommer hem till vår stuga sent på kvällen. En heldag ute med andra ord.

20 september
Den näst sista dagen av denna fotoresa kommer vi att besöka Dørålsdalen igen men nu mer 
koncentrerat kring att fotografera gölar, småsjöar med speglingar mot bergen om vädret tillå-
ter detta. Denna dag blir inte lika fysiskt aktiv som förra besöket här i Dørålsdalen.

Dock inte sagt att den blir mindre intressant och vacker för det. Småsjöarna och gölarna här 
är fantastiskt fotogeniska och det finns massor att utforska.

21 september
Idag är det tyvärr sista dagen på fotoresan till Dovrefjell och Rondane i höstskrud. Dock hin-
ner vi med att besöka Grimsdalen en gång till tidigt på morgonen och fånga det vackra ljuset 
i höstlandskapet. Vi åker sedan tillbaka till vårt boende på eftermiddagen och lämnar strax 
därefter Rondane och Dovrefjell bakom oss för hemresan.



Resegaranti
Fröstad Naturfoto ställer resegarantier i 
enlighet med Kammarkollegiets rekommen-
dationer. Tryck på länken ”Kolla att vi har 
resegaranti”!

”Resegarantin kan ge dig ersättning om du 
har köpt en resa som blir inställd eller av-
bruten. Ett skäl kan vara att researrangören 
har gått i konkurs.
Alla som säljer eller marknadsför något som 
omfattas av resegarantilagen måste ha rese-
garanti hos Kammarkollegiet för att skydda 
sina resenärer.
Resegarantin omfattar paketresor och vissa 
andra arrangemang. Det behöver inte alltid 
vara en transport med för att det ändå ska 
Det behöver inte alltid vara en transport 
med för att det ändå ska vara en paketresa.

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 ar-
betat med kurser i flera år tillsammans med 
bland annat Studiefrämjandet i Linköping 
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 gen-
re. Jag är svensk Olympus ambassadör och 

invald i den naturfotografiska föreningen 
Naturfotograferna /N. Samtidigt har jag nått  
framgång i flera stora internationella fototäv-
lingar. Tillika arbetar jag med föreläsningar 
och är skribent.

Personligt
Det är väldigt viktigt för mig att mina natur-
fotokurser och fotoresor är personligt skräd-
darsydda. Jag vill att varje deltagare eller 
resenär ska kunna känna sig unik och få den 
fotografiska handledning som den 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 resor är även fotoworkshops (för 
den som vill).

Prisvärt
Jag arbetar alltid för att du ska få den bästa 
kvalitén för det bästa priset. Det är alltid en 
vägning att göra framför exempelvis boen-
dets kvalitet och priset. I mitt arbete när jag 
planerar en fotoresa eller naturfotokurs väger 
jag alltid samman dessa två parametrar där 
jag aldrig tummar på att kursen eller resan 
ska bli så bra som möjligt för ett bra pris. 
Jämför mig gärna med andra!

Ambition & idé
Ambitionen och idén är att skräddarsy resor 
och kurser med fokus på fotograferingen. 
Mindre mys med gruppen och mer natur-
fotografering helt enkelt. Fröstad Naturfoto 
ska vara mer hardcoreverksamhet där fokus 
ligger på att producera bilder, lära sig natur 
och djur samt bli en bättre naturfotograf. Jag 
är av åsikten att detta är extremt viktigt och 



något som stundtals saknas idag. Vill du 
ha en vanlig semesterresa ska du åka med 
några av de större resebolagen, vill du ha bra 
bilder och fantastiska naturupplevelser ska 
du åka med mig. Valet är ditt!

Workshop en naturlig del
Workshops är en naturlig del i en fotore-
sa eller kurs. Att bjuda på och ge bort min 
erfarenhet och kunnande som professionell 
naturfotograf är självklart för mig. Jag ser 
inte workshopmomenten som ett enskilt 
moment utan något som pågår parallellt 
med fotoresan. För mig är det helt naturligt 
att med pedagogiska hjälpmedel och driv 
göra dig till en bättre naturfotograf.

Fotoguidens uppdrag

En fotoguide, utbildare eller reseledare kan 
vara den person som får en naturfotokurs 
eller en fotoresa att floppa eller nå succé. 
Jag arbetar ständigt mot succé och jag tror 
att det avspeglas i mina kunders aha-upple-
velser. Jag blundar aldrig inför sådant som 
kan generera till en dålig upplevelse och jag 
arbetar alltid proaktivt för att din kurs eller 
resa ska gå så smidigt som möjligt. ”Det är 
bara att hänga med!” – helt enkelt!

Om du väljer mig får du:

• Väl genomtänkta och välplanerade fotore-
sor/kurser med fokus på fotografering.
• Jag besöker och fotograferar alltid på de 
platser vi åker till så att jag har mycket bra 
koll på de bästa fotomöjligheterna!
• När du åker med mig är det hardcorefoto-
grafering som gäller. Mer naturfotografering 
och mindre mys.
• Mina priser är mycket konkurrenskraftiga.
• Alla mina fotoresor är även workshops.
• Jag sätter alltid deltagaren och resenären 
först.
• Du reser tryggt med resegarantier i enlig-
het med Kammarkollegiets rekommendatio-
ner.
• Du får en personlig kontakt på Big Travel 
helt gratis för bokning av flygbiljetter till din 
fotoresa.
• Jag brinner för att lära ut naturfotografi.
• Flera års erfarenhet av Lightroom- och 
Photoshopkurser.

Fröstad Naturfoto
Östra Tollstad Fröstad 2
590 17 Mantorp

info@frostadnaturfoto.se
Telefon: 0046736540687


