
Svanworkshop vid Rosenkällasjön. 

I fokus på denna workshop:
 
• Fotografera en rik population av knölsvanar & sångsvanar.
• Kom riktigt nära svanen och arbeta med låga vinklar.
• Många andra olika fågelarter kan också fotograferas.
• Rosenkällasjön i Tinnerö och morgondimma.
• Fint eklandskap runt omkring oss när vi fotograferar.
• Workshop & handledning av naturfotograf Niklas Virsen.



2.900 SEK
18-19 april 2020

6 PLATSER (Begränsat antal platser)

Anmälningsavgift: 580 kronor (20%)

Inkluderat i priset : 
• Fotoworkshop, teori och handledning av naturfotograf Niklas Virsen. 
• Matig macka & dryck i fält. Både på morgonen & kvällen.

Ej inkluderat i priset: Transport till Fröstad gård  och Tinnerö Ekland-
skap. Frukost, eventuell lunch och middagar. Försäkringar. Utgifter av 
personlig karaktär. Boende (tillval).

Klicka här för att boka Fulufjället 20

Sångsvanar i soluppgång. 



Det är en härlig känsla när knölsvanen lyfter 
från vattenytan med sin imponerande vingbredd 
på cirka två meter. Då gäller det att vara beredd 
med kameran och panorera med den flygande 
knölsvanen in i kvällssolens gyllene ljus.



Varje vår samlas en stor koncentration med 
knöl- och sångsvanar vid Rosenkällasjön i 
Tinnerö Eklandskap Linköping. Vid Tyss-
lingen, som är en sjö cirka 10 km från Öre-
bro har förvisso många fler sångsvanar på 
besök under mars/april men min erfarenhet 
är att det kan vara svårt att komma svanarna 
nära inpå och det är under denna tidsperiod 
ofta väldigt mycket folk här. Både fotografer 
och fågelskådare.

Följ då istället med mig till Rosenkällasjön 
där vi kommer att arbeta kreativt riktigt nära 
både knöl- och sångsvan. Här får vi vara 
nästintill själva en tidig aprilmorgon och 
möta dimman som ofta ligger över sjön sam-
tidigt som morgonsolen går upp.

Förutom svanar finns det en stor population 
av kanadagäss som är väldigt fotogeniska 
mot den uppgående solen.

Knölsvanar.
De svanfåglar som det finns mest av här runt 
Rosenkällasjön är knölsvanen, som passande 
nog också är Östergötlands landskapsdjur. 
När vi närmar oss sjön i Tinnerö Eklandskap 
kommer med allra största sannolikhet knö-
lsvanen vara det vi träffar på först. Knölsva-
nen finns året runt i en stor population. Det 
är däremot på våren som den går närmare 
strandkanten för att äta undervattenväxter.

Knölsvalen är en tung fågel och en av de 
tyngsta fåglarna här i Skandinavien som kan 
flyga. En knölsvan väger i genomsnitt cirka 
12 kilo. När de lyfter och flyger iväg hörs de 
melodiska vingslagen och det är ett av de 
skiljetecken som man kan göra på knölsvan 
och sångsvan som flyger i luften.

Ett annat skiljetecken mellan de båda är att 
knölsvanar har orange/röda näbbar medan 
sångsvanar har gula. Du kan även se skillnad 

på de olika arterna hur de upprätthåller hal-
sen. En knölsvan har en mer krokigare hals 
medan sångsvanen håller halsen rak.

Knölsvanen är en ganska vanlig andfågel i 
våra sjöar och hav. Här vid Rosenkällasjön 
kommer du att kunna arbeta med kreativa 
bilder på knölsvan riktigt nära strandkanten.

Det är en härlig känsla när knölsvanen lyfter 
från vattenytan med sin imponerande ving-
bredd på cirka två meter. Då gäller det att 
vara beredd med kameran och panorera med 
den flygande knölsvanen in i kvällssolens 
gyllene ljus.

Sångsvanar.
Sångsvanen finns också i riklig population vid 
Rosenkällasjön. Sångsvanen skiljer sig från 
knölsvanen bland annat på näbbens färg som 
är gul istället för orange/röd. Sångsvanen har 
även en rakare halshållning och kan skiljas 
från knölsvanen i luften då vingslagen inte 
hörs i samma omfattning som hos knölsva-
nen. Däremot kan sångsvanen ge ifrån sig 
ett högt trumpetande ljud på marken eller i 
vattnet som knölsvanen inte gör.

Sångsvanen är väldigt graciös och tacksam att 
fotografera. De kommer simmandes i dimma 

Knölsvan betar efter undervattenväxter.



och soluppgång eller trumpetar in kvällen på 
ett fält. Att fotografera svanar handlar inte 
bara om att porträttera svanen utan miljön 
runt omkring är precis lika viktig. Sångsva-
nen är så vacker att den är Finlands national-
fågel.

Rosenkällasjön är en mycket grund sjö, 
endast fyra meter. Detta gör att sångsva-
nen trivs här då den lätt kan komma åt sin 
huvudföda som består av diverse under-
vattenväxter och rötter. De små holmarna i 
Rosenkällasjön är ett perfekt ställe för sångs-
vanarna att bygga bo. Det finns många gynn-
samma faktorer som gör att sångsvanen trivs 
bra här.

Både knölsvanen och sångsvanen är kända 
för att skydda sitt revir mot andra inkräktare. 
Det är en maffig föreställning när de revir-
hävdande sångsvanarna drabbar samman. 
Ett skådespel som någon gång måste upple-
vas.

Andra fåglar & ekland-
skapet.
Även om det är svanar som denna workshop 
handlar om finns det givetvis chansen att 
se och fotografera andra fåglar som också 
uppehåller sig vid Rosenkällasjön i Tinne-
rö Eklandskap. Bland dessa finner vi: olika 
typer av änder, grönbena, drillsnäppa, rödbe-
na, kanadagäss, skratt- och fiskmås, grågäss, 
knipa, havsörn, trana och skedand. Beroende 
på väder i april och hur sträng vintern blir 
kan vi sannolikt få se några av dessa arter. 
Glöm inte att ta med din kikare!

Landskapet runt omkring Rosenkällasjön är 
fantastiskt vackert med dess många gamla 
ekar och ängsmarker. Här kommer du att 
befinna dig mitt i ekbältet som breder ut sig 
över östgötaslätten.

Låg sol & låga vinklar.
Rosenkällasjön är en fantastisk plats att fo-
tografera svanar på. I och med att du kan 
gå ner till vattenbrynet och att svanarna här 
kommer nära stranden i jakten på undervat-
tenäxter kan du komma riktigt nära svanarna 
och arbeta med låga vinklar. Låga vinklar är 
extremt viktigt för bildens dynamik när det 
kommer till fågelfotografering och här får du 
chansen att arbeta massor med det!

Det finns inte så mycket tät skog här som 
skymmer de vackra solnedgångarna- och 
uppgångarna. Detta gör att vi kommer att få 
möjlighet att fotografera i ett vackert släpljus 
från morgon- och kvällssolen som gör att 
våra fotograferier på sång- och knölsvan får 
det där lilla extra.

Dimma.
Rosenkällasjön ligger ofta insvept i dimma 
på tidiga vår- och höstmorgnar. Under denna 
fotoworkshop som är i april månad när nät-
terna är kalla och dagarna blir varmare får vi 
hålla tummarna för just dimma. Det blir en 
speciell känsla att fotografera svanarna i dim-
man som förstärks av de första strålarnafrån 
solen.

Sångsvannen vingbredd är imponerande.



Kreativ fotografering rik-
tigt nära svanarna.

Du kommer i denna svanworkshop att få 
möjligheten att arbeta kreativt och riktigt 
nära inpå sång- och knölsvan. För att du 
ska vara så pass beredd som möjligt inför 
fotosessionerna kommer du att få ingående 
information och tips på hur du kan skapa 
kreativa fotografier av svanarna. Detta både 
i fält och i föreläsningslokalen vid Fröstad 
gård.

På många andra mer kända fågellokaler blir 
du ofta hänvisad till något fågeltorn. Där 
kan det vara svårt att komma riktigt nära 
fåglarna och oftast behövs tubkikare för att 
få en skymt av dem. Det problemet kommer 
vi inte ha med svanarna vid Rosenkällasjön. 
Givetvis ska vi vara försiktiga när vi närmar 
oss svanarna, med respekt för att detta är 
deras hemmamark. Med lite tålamod kom-
mer det dock gå att komma riktigt nära 
både juvenila och adulta sångsvanar samt 
knölsvanar.

Tider & transport
Du tar dig själv med valfri transport till 
Fröstad gård. Vi möts upp vid Fröstad gård 
den 13:e april klockan 14:00 Vägbeskrivning 
skickas vid bokning.

Boende

Val av boende gör du själv. Vissa personer 
som bor i närheten av Fröstad gård behöver 

kanske inget boende medan du som kommer 
mer långväga behöver ta in på vandrarhem, 
hotell eller hyra en stuga.

Mantorp ligger cirka 2,5 mil utanför Linkö-
ping och du kan på cirka 25 minuter ta dig 
mellan Fröstad gård och Linköping. Boende 
i Linköping finns i massor. Se dessa exempel: 
Linköping Boende.

Om du vill bo nära Fröstad gård finns det tre 
bra alternativ.

Sjögestad motell: sjogestadmotell.se/
Himmelsby gårdshotell: himmelsbygardshot-
ell.se/
Charmig stuga i Himmelsby: airbnb.se/
rooms/17553621
Tveka inte att höra av dig till mig för fler råd 
kring boende!

Måltider

I denna workshop ingår det:

• Matig macka och dryck i fält. Både morgon 
och kväll.

Kläder & utrustning

April månad kan både vara varm och kall. 
Detta beror helt på väderleken så håll ett 
extra öga på väderprognosen. Vi arbetar nära 
vatten vilket gör att det är lite kyligare och 
det blir ännu kallare vid blåst. Morgnarna 
tenderar att bli kalla medan kvällarna brukar 
vara svalare.

https://www.sverigesnationalparker.se/park/fulufjallets-nationalpark/besoksinformation/hitta-hit/
https://www.trivago.se/?iSemThemeId=8124&iPathId=52468&sem_keyword=boende%20link%C3%B6ping&sem_creativeid=272758918940&sem_matchtype=e&sem_network=g&sem_device=c&sem_placement=&sem_target=&sem_adposition=1t3&sem_param1=&sem_param2=&sem_campaignid=132527372&sem_adgroupid=6092451332&sem_targetid=aud-295721641919:kwd-5624799968&sem_location=1012323&cip=4619000365&gclid=CjwKCAjw39reBRBJEiwAO1m0ORbRC888GFMRs6Iy4XR8o8liEB90IIb-PqQ6L0cd9K2qpzibMH6_MxoCUCoQAvD_BwE
http://www.sjogestadmotell.se/
http://www.himmelsbygardshotell.se/
http://www.himmelsbygardshotell.se/
http://www.airbnb.se/rooms/17553621 
http://www.airbnb.se/rooms/17553621 


Ta med dig bra och slitstarka kläder, mössa 
och vantar. Stövlar eller fullt vattentäta skor. 
Glöm inte att ta med dig din kikare.

Kamera & objektiv
På den här workshopen kommer vi inte 
transportera oss längre sträckor. Ta därför 
med dig den kamerautrustning som du har 
och känner är relevant för de motiv vi ska 
fotografera.

Ta gärna med ett teleobjektiv men glöm 
heller inte vidvinkelobjektivet eftersom vi 
stundtals kan komma riktigt nära svanarna. 
Ett stativ bör du också ha med dig.

Packlista

Ladda hem packlistan för 
Svanworkshop vid Rosenkällasjön.

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” un-
der ansvar och i enighet med resevillkoren 
har du som resenär ansvar för att passa tider 

och ha personliga försäkringar.

Är det fysiskt ansträngan-
de?
N ej denna workshop är inte fysiskt an-
strängande.

http://www.frostadnaturfoto.se/pdf/Svanworkshop_rosenk%C3%A4llasj%C3%B6n_packlista.pdf
http://www.frostadnaturfoto.se/pdf/Svanworkshop_rosenk%C3%A4llasj%C3%B6n_packlista.pdf


WORKSHOPROGRAM
18 april
Vi möts upp vid Fröstad gård där vi börjar med en introduktion till workshopen.  Det inne-
fattar en bildvisning och information om området vi ska fotografera i samt svanarnas levande 
och ekologi.

Efter denna genomgång åker vi gemensamt iväg till Tinnerö Eklandskap och Rosenkällasjön. 
Här kommer vi att stanna hela kvällen tills solen går ned och koncentrera all vår energi på att 
fotografera knöl- och sångsvan, både dokumentärt och kreativt.

19 april
Det blir en tidig morgon innan solen har gått upp. Vi kommer att vara på plats vid Rosenkäl-
lasjön cirka en halvtimme innan soluppgång. Vi kommer att fotografera svanarna i det vackra 
morgonljuset fram till lunch, då vi kommer att bege oss tillbaka till Fröstad gård igen.

Här kommer vi att diskutera eventuella problem vi har ställts inför och eventuella frågor 
kring inställningar på din kamera. Detta sker givetvis ute i fält också, men här är en mer öp-
pen dialog.

Kvällen ser ut som gårdagen. Vi fotograferar knöl-och sångsvan kvällstid. Workshopen avslu-
tas sedan senare mot kvällen.



Ambition & ledord
• Väl genomtänkta och välplanerade fotore-
sor/kurser med fokus på naturfotografering!
•  Mina priser är mycket konkurrenskraftiga 
och ligger ofta mycket lägre än många andra 
aktörer på marknaden, testa mig!
•  Jag besöker och fotograferar alltid på de 
platser vi åker till så att du ska få de bästa 
fotomöjligheterna!
•  Jag sätter alltid deltagaren och resenären 
först.
•  Lightroomutbildning ingår på alla mina 
fotoresor. *
•  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.

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 Östergöt-
land 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, 
utställningar och bloggposter.

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 hen 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 fotoresor är även fotoworkshops 
(för den som vill).

Prisvärt

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 hen 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 fotoresor är även fotoworkshops 
(för den som vill).



Flygbiljetter & Visum
Om du själv vill behöver du inte leta upp 
flygbiljetter själv och inte ansöka om visum. 
Fröstad Naturfoto har genom sina samar-
beten tjänster som hjälper dig igenom hela 
denna process.

• Big Travel
Om du tycker att det är krångligt att boka 
flygbiljetter och försöka passa in alla tider 
och eventuella byten, har jag ett samarbete 
med ett av Sveriges största resebolag, Big 
Travel där du får en personlig kontakt att 
maila eller ringa. www.bigtravel.se

Få en personlig kontakt på Big 
Travel när du bokar en fotoresa 
hos mig!

Fröstad Naturfoto samarbetar med rese-
byrån Big Travel. Du kommer att få en 
personlig kontakt som hjälper dig med din 
bokning av flygbiljett som passar in med 
fotoresans olika hålltider. När du bokar 
flygbiljetter via Big Travel är du säker på att 
din flygning blir så smidig som möjligt och 
du undviker också eventuella problem med 
avgångar och flyg som inte synkroniserar 
med varandra. 

Genom att ringa eller mejla din kontakt på 
Big Travel kommer du att få den bästa flyg-
resan till ett bra pris utan att själv behöva 
leta runt bland flygbolagens alla hemsidor. 

Du lyfter helt enkelt luren, säger vilken resa 
du har bokat – resten sköter Big Travel! 
Otroligt smidigt eller hur?

• Visumpartner
Det kan många gånger vara besvärligt och 
svårt att förstå sig på alla fält som ska fyllas 
i på en visumansökan. Av erfarenhet vet jag 
att det är många personer som fruktar just 
detta moment när de ska ut och resa. Därför 
har jag ingått ett samarbete med Visumpart-
ner som kan hjälpa dig genom hela visum-
processen. www.visumpartner.se

Vem är Niklas Virsen 
(Fröstad Naturfoto)?

Jag heter Niklas Virsen och är ägare, kurs- 
och reseledare för Fröstad Naturfotografi. Jag 
har en lång erfarenhet av naturfotografiska 
workshops, efterbehandlingskurser och guid-
ning. Jag är medlem i svenska föreningen 
Naturfotograferna/N och är svensk Olympu-
sambassadör.

http://www.bigtravel.se
http://www.bigtravel.se


Fröstad Naturfoto
Östra Tollstad Fröstad 2
590 17 Mantorp

info@frostadnaturfoto.se
Telefon: 0046736540687

Jag älskar naturfotografi och natur – något 
som jag aldrig skulle kunna leva utan. Jag 
älskar också att lära ut naturfotografi, både 
som grundkurser och mer avancerade för-
djupningskurser. Mina workshops och resor 
präglas av pedagogiskt lärande och praktiskt 
kunnande, ofta med kreativa inslag.

Olympusambassadör

Jag är svensk Olympusambassadör  och fo-
tograferar uteslutande med kamerahus och 
optik från Olympus. Har du frågor kring 
Olympus sortiment av kameror och optik? 
Skicka dina frågor till info@niklasvirsen.
com


