
RESEPROGRAM
Rondane & Dovrefjell i höstskrud!

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.
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Rondane & Dovrefjell i höstskrud!

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.


