
Trollskog & gölar i Tivedens nationalpark. 

I fokus på denna workshop:
 
• En av Sveriges vackraste nationalparker.
• Fantastisk trollskog i detta viltpräglade område.
• Kristallklara trolska skogsjöar.
• Stora stenblocksformationer och djupa sprickor.
• Lär dig att fotografera bra naturbilder i en urskogsmiljö.
• Boende precis utanför nationalparken.



3.900 SEK
3 - 4 oktober 2020

8 PLATSER (Begränsat antal platser)

Anmälningsavgift: 780 kronor (20%)

Inkluderat i priset : 
• Boende för natten mellan 3-4 oktober.
• Frukost och lunchmacka enligt program.
• Fotoworkshop, teori och handledning av naturfotograf Niklas Virsen.

Ej inkluderat i priset: Transport till Tiveden nationalpark. Alla middagar. 
Du tar med dig din egen middag som vi tillagar på vårt boende. Försäk-
ringar. Utgifter av personlig karaktär.

Klicka här för att boka Fulufjället 20

Trollskog i Tiveden nationalpark.



Kaffetermosen är påfylld och vi stiger upp 
tidigt på morgonen för att fånga dimman 
som dansar över de skogssjöar som finns här 
i Tiveden nationalpark. Det är tyst och vi 
rör oss sakta genom detta vildmarksprägla-
de område. Vi passerar stora mossiga stenar 
och fallna träd som skapar mystiska figurer i 
morgonljuset. Stämningen är verkligen total 
och det vimlar av fotografiska motiv överallt.

Gammelskogen.
Gammal skog med höga biologiska värden 
är idag ingen självklarhet i vårt land, tyvärr. 
Därför är det extra viktigt att värna om de 
gammelskogsormåden som vi har kvar. 
Tiveden nationalpark är ett av dessa. Här 
finner du sydsveriges största område av gam-
melskog. Här kommer du att kunna botani-
sera runt gamla och fallna granar, skägglav 
och mossor. Du kommer att kunna sitta mitt 
inne i gammelskogen vid en stilla göl och 
njuta av lugnet och de vackra omgivningar-
na som vi ska fotografera i. Tiveden har en 
blockrik-terräng och mycket av landskapet 
präglas av just stora stenblock (bautastenar 
om du så vill), gammal skog och gölar.

Tiveden nationalpark har flera olika bioto-
per där växtlivet och markvegetation skiljer 
sig från varandra. Man brukar tala om tre 
olika miljöer. I sprickdalar och sänkor fin-
ner vi kärr och myrmarker. Lite högre upp i 
landskapet blir området mer dominerat av 
gran och det är i denna miljö trollskogen blir 
riktigt verklig.

Trolska gölar.
Gölarna eller skogssjöarna i Tiveden natio-
nalpark är som hämtade ur en saga. I det 
första morgonljuset kan vi, om vi har tur 
med väderleken, se dimma som dansar över 
vattenytan på den stilla gölen. Vi kommer att 

besöka flertalet skogssjöar i nationalparken 
och varje göl har sin specifika charm. En del 
av skogssjöarna kantas av stora klippblock 
med en mager vegetation med tallbestånd. 
Andra ligger i sänkorna omringade av myr-
mark, som vid workshopens tidpunkt skiftar i 
vackra höstfäger. Vissa gölar är lätta att kom-
ma tätt inpå. Vad de alla har gemensamt är 
att de alltid är vackert placerade i landskapet i 
nationalparken. Håll också ett extra öga efter 
näcken, han brukar sitta på en av de mossiga 
stenarna intill gölen och spela på sin harpa.

Lär dig fotografera i 
gammal skog.
På denna workshop kommer du att lära dig 
att arbeta med motiv i tät skog. Att fotografe-
ra i tät gammelskog kan vara en av de svåraste 
utmaningarna du har som landskapsfotograf. 
I alla fall när det gäller att hitta bra kompo-
sitioner och väl avvägda naturfotografier. 
Vid en första anblick kan en gammelskog 
med omkull fallna träd, stenblock och gra-
nar kännas som en ofantlig röra. Det finns 
dock många verktyg att plocka fram för att få 
ordning på detta kaos och skapa fantastiska 
bilder av gammelskog. Du kommer att få de 
verktyg du behöver i denna workshop för att 
lära dig mer.

Myr i Tiveden.



Reseprogram.
Observera att detta program kan komma att 
ändras beroende på väder eller andra oförut-

sägbara händelser.

3 oktober 2020.

Vi möts upp vid vårt boende klockan 13:00 
den 3 oktober 2020 (exakt vägbeskrivning 
skickas vid bokning). Här börjar vi med att 
packa upp våra väskor som sedan följs av 
en kortare introduktion över området vi ska 
fotografera i och vad du ska tänka på när du 
fotograferar i en sådan här miljö.

Eftermiddagen och kvällen tillbringar vi så 
mycket tid som möjligt i gammelskogen, 
vid gölarna och allt som hör Tiveden na-
tionalpark till. Vi kommer även att stanna 
under den blå-timmen som infaller efter 
solnedgång och brukar vara i cirka en tim-
me. Vädret styr hur länge vi vill och orkar 
fotografera i den sena kvällen. Med hjälp av 
pannlampor/ficklampor tar vi oss tillbaka 
till parkeringen där våra bilar är parkerade. 
Du behöver inte vara orolig, här finns väl 
upptrampade stigar och jag kan mycket av 
Tivedens nationalpark utantill.

4 oktober 2020.

Idag går vi upp tidigt och äter frukost och vi 
är inne i Tiveden nationalpark redan inn-
an solen har gått upp. Allt för att ta vara på 
morgonen och ljuset. Vi fotograferar i na-
tionalparken fram till lunch och äter då ute i 
skogen. Efter lunchen fortsätter vi att skapa 
bilder i Tiveden fram tills solen har gått ned 
cirka 17:00 till 17:30.

Vi går sedan tillbaka till parkeringen vid na-
tionalparken och avslutar vår workshop.

Transport.
Du tar dig själv med valfri transport till Ti-
veden nationalpark (mer ingående plats 
skickas vid bokning). Tiden för uppsamling 
är 3 oktober 2020 klockan 13:00.

Boende.
Vi kommer att bo i stugor (stuga) i anslutning 
till nationalparken. Här finns möjlighet att 
sitta i bastu och vi har tillgång till ett stort kök 
där vi kan laga våran middag. Toalett finns 
i huset. Här delar vi boende med 4 sängar i 
ett större rum x2. Detta är enkla men mycket 
mysiga stugor i ett fantastisk landskap.

Måltider.
På denna fotoresa ingår det frukost och 
lunchmacka enligt program nedan.

Frukost består av: Bröd och smör, yougurt, 
musli, ägg, salami, ost, kaffe & te.
Lunchmacka ingår varje dag enligt program.

3 oktober: Inga måltider ingår (tid endast för 
middag på kvällen).
4 oktober: Frukost och lunchmacka ingår.

Utsikt över en liten sjö.



Packlista.
• Slitstarka vandringsbyxor och bra vand-
ringskängor (vattentäta).
• Vandringssockor.
• Underställ & underkläder.
• Några t-shirts & tröjor.
• Extra varm tröja.
• Mössa & vantar.
• En vindjacka.
• Regnjacka & regnbyxor. Eller alternativt 
vattentät vindjacka.
• Hygienartiklar & eventuella medeciner.
• Ficklampa eller pannlampa.
• Väckarklocka.
• Öronproppar.
• Kräm för skavsår, blåsor.

Elektronisk utrustning:

• Mobiltelefon.
• Powerbank.
• Laddare för mobiltelefon.

Viktigt! Det här är bara en inspirationslista 
för din packning. Vad du i slutändan packar 

ner i reseväskan är upp till dig.

Kamera & objektiv.
Det är landskapet som står i fokus på denna 
workshop i Tiveden nationalpark. Vi kom-
mer att arbeta med de mer klassiska naturfo-
tografierna med vidvinkel men också skapa 
intima landskap (det vill säga komprimera 
landskapet) med teleobjektiv. Ta med den 
utrustning du har men jag rekommenderar 
en vidvinkel och ett teleobjektiv samt ett 
makro-objektiv.

Du behöver inte alls ha dessa objektiv utan 
detta är bara ett förslag från min sida. Om du 
har en zoom som täcker flera brännvidder är 
det också att rekommendera.

Tänk på att denna workshop är öppen för 
alla, amatörer som proffs. Du kommer helt 
enkelt med den kamerautrustning som du 
fotograferar med i dagsläget.

• Ett kamerhus, gärna en systemkamera.
• Vidvinkelsobjektiv (14 mm till 35 mm), 
teleobjektiv (80 mm upp till 300 mm), Mar-
ko-objektiv (1:1), eller alternativt teleobjektiv 
med bra närgräns.
• Extra batterier & minneskort.
• Stativ.
• Bärbar dator.
• Backup. Extra viktigt för alla fotografer. På 
denna resa rekommenderar jag dubbla min-
neskort om din kamera har den möjligheten
• Eventuella kamerafilter eller kringprodukter 
som du använder.

Gruppen.
Maxantal deltagare på denna fotoresa är åtta 
stycken personer (nio med mig).

Vi kommer att vandra 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 sce-
narierna.  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.

Är det fysiskt 
ansträngande?
Tiveden nationalpark präglas av block-ter-
räng men med väl upptrampade stigar. Bitvis 
får benen arbeta lite men vi kommer inte 
röra oss över alltför stora områden. Denna 
workshop passar de som klarar av normal 
fysisk ansträngning.



Har du frågor om denna fotoresa till 
Uganda?

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

Trollgölar.


