
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.

https://www.frostadnaturfoto.se/trollskog-golar-i-tiveden-nationalpark/


3.200 SEK
19 - 20 oktober 2019

6 PLATSER (Begränsat antal platser)

Anmälningsavgift: 640 kronor (20%)

Inkluderat i priset : Boende för natten mellan 19-20 oktober. Fo-
toworkshop, teori och handledning av naturfotograf Niklas Virsen.

Ej inkluderat i priset: Transport till Tiveden nationalpark. Frukost, even-
tuell lunch och middagar. Du tar med dig din egen mat som vi tillagar på 
vårt boende (självhushåll). Försäkringar. Utgifter av personlig karaktär.

Klicka här för att boka Fulufjället 20

En bit av Tivedens fantastiska vildmarkpräglade skog.



När dimman rullar in över de små gölarna i troll-
skogen infaller sig en speciell känsla. Eller när 
blåtimmen är slagen och vattnet tar dess färg. I 
skogen kan du nästan ana trollen och där på en 
sten vid gölen sitter näcken och spelar trollbin-
dande toner..



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

Gammelskogen.
Gammal skog med höga biologiska värden 
är idag ingen självklarhet i vårt avlånga land, 
tyvärr. Därför är det extra viktigt att värna 
om  gammelskogsormådena vi har kvar. 
Tiveden nationalpark är ett av dessa. Här 
finner du sydsveriges största område av gam-
melskog.

Här kommer du att kunna botanisera runt 
gamla och fallna granar, skägglav och mos-
sor. Du kommer att kunna sitta mitt inne i 
gammelskogen vid en stilla göl och njuta av 
lugnet och de vackra omgivningarna som 
vi ska fotografera i. Tiveden har en block-
rik-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 hämtade som ifrån 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 klipp-
block med en mager vegetation med tallbe-
stånd. Andra ligger i sänkorna omringade 
av myrmark, som vid workshopens tidpunkt 
skiftar i vackra höstfäger. Vissa gölar är lätta 
att komma tätt inpå. Vad de alla har gemen-
samt är att de alltid är vackert placerade i 
landskapet i nationalparken.

Workshopens innehåll.
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 komposi-
tioner 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. 

Det finns många vackra & trolska gölar i Tiveden.



Du kommer att få de verktyg du behöver i 
denna workshop för att lära dig mer.

Tider & transport.
Du tar dig själv med valfri transport till 
Tiveden nationalpark (mer ingående plats 
skickas vid bokning). Tiden för uppsamling 
är 19:e oktober klockan 13:00

Boende.
Vi kommer att bo i stugor (stuga) i anslut-
ning till nationalparken.  I stugorna råder 
självhushåll och här kommer vi laga vår 
middag (kvällen den 19:e). Detta är enkla 
men mycket mysiga stugor i ett fantastisk 
landskap.

Måltider.
Du tar med dig all mat själv. Eftersom boen-
det är självhushåll kommer vi att tillaga all 
mat i köket.

Den mat du behöver ha med dig är:

Snacks och middag för den 19 oktober. 
Snacks kan bestå av energibars, banan, 
macka och så vidare.
Frukost, lunch och snacks för den 20 okto-
ber. Lunchen äter vi ute i skogen den 20:e 
oktober. Antingen tar du med dig ett eget 
stormkök eller tillagar kall mat dagen innan 
för att ha med dig ut i skogen.

Packlista.

Observera att denna packningslista bara är 
ett förslag från mig vad du ska packa ner i 

väskan. Se listan som inspiration till din pack-
ning mer än en lista som du måste följa.

Kläder & utrustning.

• Varma och slitstarka kläder. Lager på lager 
principen rekommenderas. Läs mer..
• Underställ i syntet/ull om du lätt fryser.
• Regnkläder, alternativt vattentät vindjacka.
• Rejäla och vattentäta vandringsskor. Alterna-
tivt stövlar som är
bekväma att gå i.
• Bra vandringssockor som är bekväma att gå 
i.
• Damasker om du inte vandrar med regnbyx-
or.
• En bra och lättburen fotoväska.
• Pannlampa eller ficklampa.
• Stormkök, om du vill laga mat utomhus.
• Hygienartiklar.
• Eventuella personliga medeciner. Observera 
att jag alltid har med mig ett första hjälpen kit 
med huvudvärkstabletter, förband, skavsårs-
plåster m.m.
• Myggmedel.
• Vandringsstavar.

Kamerautrustning.

Det är landskapet som står i fokus på denna 
workshop i Tiveden nationalpark. Vi kommer 
att arbeta med de mer klassiska naturfotogra-
fierna med vidvinkel men också skapa intima 
landskap (det vill säga komprimera landska-

Vårt boende under workshopen (flertalet stugor).



pet) med teleobjektiv. Ta med den utrustning 
du har men jag rekommenderar en vidvinkel 
och ett teleobjektiv och 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 kringproduk-
ter som du använder.

Gruppen.
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. Antingen tar du med dig eget storm-
kök eller förbered någon form av kall mat 
dagen innan i stugan. 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.

Är det fysiskt ansträngan-
de?

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.

vad som kan påträffas på den öppna savannen 
dessa tidpunkter är gnu, zebra, impala, eland, 
giraff och fler. Det är något alldeles speciellt 
att få gå ur bilarna och känna på marken på 
riktigt i Masai Mara omringad av savannens 
djur!

Du kommer också att kunna fotografera 
brunbjörn i gömslen som finns inne i skogen, 
detta ger ett helt annat perspektiv på hur du 
upplever ditt björnmöte och vilka olika typer 
av bilder du kan få.



WORKSHOPROGRAM 
19 oktober 2019
Vi möts upp vid vårt boende klockan 13:00 den 19:e oktober 2019 (exakt vägbeskrivning 
skickas vid bokning). Här börjar vi med att packa upp våra väskor som sedan följs av en kor-
tare introduktion över området vi ska fotografera i och vad du ska tänka på när du fotografe-
rar i en sådan här miljö.

Eftermiddagen och kvällen tillbringar vi så mycket tid som möjligt i gammelskogen, vid 
gölarna och allt som hör Tiveden nationalpark till. Vi kommer även att stanna under den 
blå-timmen som infaller efter solnedgång och brukar vara i cirka en timme. 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.

Väl hemma igen vid vårt boende går vi igenom våra bilder följt av flera tips på hur du kan 
efterbehandla bilderna vi precis har tagit. Här handlar det inte om en generell efterbehand-
ling utan specifikt vad vi kan göra i efterbehandlingen med de bilder som vi fotograferar i just 
denna miljö.

20 oktober 2019
Idag går vi upp tidigt och äter frukost och vi är inne i Tiveden nationalpark redan innan so-
len har gått upp. Allt för att ta vara på morgonen och ljuset. Vi fotograferar i nationalparken 
fram till lunch och äter då ute i skogen. Antingen tar du med dig eget stormkök eller förbe-
red någon form av kall mat dagen innan i stugan. 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 nationalparken och avslutar vår workshop.

Fröstad Naturfoto
Östra Tollstad Fröstad 2
590 17 Mantorp

info@frostadnaturfoto.se
Telefon: 0046736540687


