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Naturfoto i Sydost är ett digitalt magasin för medlemmar i Naturfotogrupp Sydost. Det 

kommer ut 4 nummer per år och medlemmar kan bidra med bilder och artiklar genom att 

skicka dessa till tonyeagle55@hotmail.com så hjälper jag (Tony) till med formgivning och 

anpassning till magasinsformatet. Det går bra att skicka in sitt reportage som en wordfil 

(eller liknande) med eller utan inklistrade bilder. För att inte reportagen ska bli för stora 

(räknat i MB) så se till att förminska (och efterskärp bilderna) till max 2000 pixlar på 

längdsidan innan du klistrar in dem i textfilen. Vet du inte hur man gör så skickar du bara 

bilderna som de är utan att klistra in dem i dokumentet så fixar jag det. Glöm bara inte att 

skriva en notis i texten var bilderna ska sitta i din textfil. OBS skicka inte berättelser och 

reportage som PDF-filer. 

 

 

 

Nästa nummer kommer i mars-april och det blir ett vårnummer med blandat innehåll. 

Förhoppningsvis också med många av medlemmarnas bilder.  

Text och foto i detta nummer (om inget annat anges): Tony Svensson 

 

 

mailto:tonyeagle55@hotmail.com


Då var det dags för första numret 2020 av Naturfoto i Sydost. Det bjuds på 

ett lite blandat innehåll, alltifrån ett litet reportage om fotografering vid 

vintermatning till några artiklar om landskapsfoto.  

Skulle du vilja bidra med några bilder och kanske en liten artikel i nästa 

nummer som kommer att vara färdig runt mars-april så maila materialet 

till mig med rubrik ”Artikel till NSO nr 2-20”. 

 

Vad gör näbbmöss på vintern? 

 

 

Näbbmössen är faktiskt inte släkt med övriga möss utan står igelkott och mullvad 

närmare. De lever av insekter och maskar som de hittar med hjälp av nosen och 

de känsliga morrhåren. För det mesta jagar de på natten. På vintern går den inte, 

som igelkotten och hasselmusen, i dvala. I stället lever den i området mellan 

marken och snötäcket där den också kan jaga de insekter som också övervintrar 

på detta sätt. Här understiger temperaturen oftast inte 0 grader Celsius. Man kan 

också finna näbbmöss i källare och på vindar i våra hus. I Sverige har man hittat 

sex olika arter näbbmus. De vanligaste är vanlig näbbmus, dvärgnäbbmus och 

vattennäbbmus  

 

Text och foto: Tony Svensson 

 

Näbbmusen lever på 

vintern i mellanrummet 

under snötäcket, där de 

också hittar sin föda. 



Alfågeln – alltid utsatt för olja 

Alfågeln är en liten dykand som är känd i skärgården för sitt vackra läte och för 

hannarnas ståtliga vinterdräkt. I Sverige häckar den i fjällregionerna och på 

vinterhalvåret flyttar den ut till öppet hav. Östersjön är den i särklass viktigaste 

övervintringsplatsen för hela den europeiska och västryska populationen. 

Speciellt viktig är Hoburgs bank, sydost om Gotland där det varje år övervintrar 

ca. en miljon fåglar – 25 % av hela Europas bestånd! Nu är det stora problemet 

att Hoburgs bank ligger mitt i den stora fartygsleden som går över Östersjön där 

det passerar många tiotusentals fartyg per år.  

 

 

 

 

 

 

Den här alfågeln som jag hittade vid Sandhamns hamn – Torhamn hade fått 

en ganska rejäl oljefläck på bröstet. Även mindre utsläpp, som denna fågel 

förmodligen varit utsatt för, leder oftast till en plågsam död. 

 



Flera hundra illegala oljeutsläpp sker årligen längs denna rutt. Även de små 

utsläppen som görs efter maskinrumsrengöring och rengöring av tankar skadar 

alfåglarna. Ett större utsläpp, som det bara är en tidsfråga innan det sker, skulle 

kunna utradera en stor del av beståndet. 

 

Det räcker med en oljefläck av ett mynts storlek för att fåglarnas fjäderdräkt ska 

bli förstörd och förlora sin isolerande förmåga. Detta medför en långsam och 

plågsam död för fåglarna som blir nerkylda och får svårt att hitta föda. När de 

sedan, utan framgång, försöker putsa sig rena få de dessutom i sig giftig olja 

vilket ytterligare nedsätter deras förmåga att klara sig. Av de alfåglar som fastnat 

i fiskenät och som undersökts var hela 15% oljeskadade. Är detta en generell 

siffra skulle det innebära att det normalt (ett år utan något riktigt stort utsläpp) är 

ca. 150 000 alfåglar som utsätts för dessa utsläpp.  

Här kan ni läsa lite mer om oljeutsläppen i Östersjön och hur de påverkar våra 

fåglar: https://birdlife.se/nytt-oljeutslapp-pa-gotland/ 

Även här i Karlskrona har vi en grupp som är knuten till KFV (Katastrofhjälp – 

Fåglar och vilt) som är sponsrad av KOK, Karlskrona Ornitologiska Klubb. Här 

är några tidningsartiklar om gruppens arbete: 

http://www.blt.se/karlskrona/han-oppnar-sjukstuga-for-djur/ 

http://www.sydostran.se/blekinge/raddad-kattuggla-vilar-ut-i-karlskrona/ 

 

Berganden är en av de s.k. 

dykänderna som finns i de 

stora flockarna av dykänder, 

som mestadels består av vigg, 

längs vår kust. Vigg och 

bergand är inte lika utsatta 

som alfågeln eftersom de 

oftast övervintrar i stora 

flockar inomskärs där inte de 

stora fartygen passerar. 

Text och foto: Tony Svensson 

 

https://birdlife.se/nytt-oljeutslapp-pa-gotland/
http://www.blt.se/karlskrona/han-oppnar-sjukstuga-for-djur/
http://www.sydostran.se/blekinge/raddad-kattuggla-vilar-ut-i-karlskrona/


Månen – ingen vanlig cheddar 

Finns det någon himlakropp förutom solen och jorden som är mer omskriven i 

dikt och prosa? Förmodligen inte. Kanske beror det på att den är så framträdande 

just under den tiden man inte ser mycket annat – på natten. Varje månad kan vi 

studera dess olika faser, från nymåne via fullmåne till då den står i nedan. 

Anledningen till detta är givetvis att månen snurrar just ett varv runt vår planet i 

månaden. Om man studerar månen med en kikare kan man också se att den hela 

tiden vänder samma sida mot jorden. Det var först 1959 man kunde se bilder 

tagna på månens baksida tagna av en satellit.  

 

 

 

 

Här är det ett par dygn kvar till fullmåne. De mörka områdena är flacka 

låglandsområden och de ljusa är bergiga områden och kraterbildningar. Här 

uppe i norr ser nymånen alltid ut som ett kommatecken och ett omvänt 

kommatecken när den är på väg att gå i nedan. Långt söderut på motsvarande 

sydlig breddgrad är det precis tvärtom. 



 

 

 

 

Ogästvänlig plats 

Månen är verkligen inte någon särskilt gästvänlig plats för liv som vi känner till 

det. Atmosfär och vatten saknas nästan helt och temperaturen är väldigt varierad. 

Markytan, som består av grus och sten, är perforerad med otaliga större och 

mindre kratrar orsakade av nedfallande meteoriter. Under månens dag, som varar 

ca 14 jorddygn, kan temperaturen stiga till ca. 150 grader för att sedan under den 

På denna bild, tagen en bra bit söder om ekvatorn, kan ni se att månen ser 

likadan ut bara att skivan är vriden ca 140 grader medurs. Bilden är tagen vid 

ungefär samma fas. En nymåne vid ekvatorn ser ut som en båt. 



lika långa månnatten sjunka till -150 grader! En annan stor skillnad mot 

förhållanden på jorden är att p.g.a. den lägre gravitationen så är en kropps tyngd 

bara en sjättedel av den på Jorden.  

Ebb och flod 

Uppkomsten av ebb och flod beror på den dragningskraft månen och solen utövar 

på vår jord. På vissa platser är denna inverkan extra stor och kan te sig ganska 

dramatisk. Vem har inte sett bilder från t.ex franska kusten med båtar som ser ut 

som de vore uppspolade på land. I Norge kan man vid Saltströmmen utanför 

Bodö få uppleva en av världens kraftigaste tidvattenströmmar. Två gånger per 

dygn rusar vattnet här ut ur fjorden och två gånger återvänder vattnet med en 

våldsam kraft som gör att havet mer liknar en strid norrlandsälv vid snösmältning 

än en vanlig havsfjord. Att floden är så kraftig just här beror på de geologiska 

förutsättningarna med smala tillflöden och mycket vatten som ska passera.  

 

 

 

 

 

 

Vid Saltströmmen i Norge kan man uppleva kraftiga tidvattenströmmar (Syns ej 

på bilden). Området är också känt för sitt sportfiske efter grov sej, torsk och 

havskatt. 

 



Supermåne och förmörkelser 

Andra månfenomen som brukar vara populärt att beskåda och fotografera är 

förstås supermånar. Det kallas så när månen upplevs extra stor eftersom den 

ligger närmare jorden p.g.a. sin något elliptiska bana. Även totala och partiella 

månförmörkelser då jordskuggan faller över månen är höjdpunkter för 

månskådaren och månfotografen. 

 

 

 

 

 

Att fotografera månen 

Att fotografera månen är inte särskilt svårt och kräver ingen extra utrustning 

annat än ett stativ eller en kamera med bra bildstabilisering. Handlar det om 

nattbilder är det bara att ställa kameran i manuellt läget och ratta in 1/500 sekund 

och bländare 8. Justera sedan något steg upp eller ner om bilden blir för mörk 

eller ljus. Dagtid eller vid månuppgång/nedgång kan man behöva prova sig fram 

Vid månuppgången ser ofta månen deformerad och rödaktig ut p.g.a. 

atmosfärisk påverkan. Bilden är tagen i samband med en supermåne för några år 

sedan. 



lite mera. För att få någorlunda storlek på månskivan behövs ett tele med minst 

400 mm brännvidd. Även med många kompaktkameror går det att få utmärkta 

bilder (Första bilden i artikeln är faktiskt tagen med en kompaktkamera). Knepet 

är den manuella inställningen av exponeringen (glöm inte att stänga av Auto-ISO 

om du använder det). I autoläge (utan kompensation) blir det ofta bara en kritvit 

måne på bilden. Bilder med månen som en komponent i bilden kan förstås också 

göras utan teleobjektiv. 

 

 

Kolla den astronomiska kalendern 
Idag finns det utmärkta appar till smartfonen och bra hemsidor att leta upp om 

man vill veta datum, klockslag, och väderstreck för olika himlafenomen. Här är 

ett exempel: 
 http://www.astroinfo.se/tider-for-solen-och-manen/dagens-manuppgang-och-nedgang-over-norra-europa/   

Den här 

”månbilden” som 

jag valt att kalla ”To 

catch the moon” togs 

med en normalzoom 

på diafilm. 

http://www.astroinfo.se/tider-for-solen-och-manen/dagens-manuppgang-och-nedgang-over-norra-europa/


Faktaruta Månen 

Storlek: Månens diameter är ca 350 mil (¼ av jordens) 
Massa: 1/81 av jordens 
Avstånd till jorden: ca 38 000 mil (30 jordklot på rad eller ca. 10 varv runt 
jorden.) 
Omloppstid runt jorden: 27,3 dygn 
Ålder: 4,5 miljarder år (ungefär lika gammal som jorden) 

 

 

Vinterspecial – En guide till våra vanligaste gäster vid 

fågelmatningarna och lite om fågelmat och fotografering. 
Att det har blivit väldigt populärt att hjälpa våra övervintrande fåglar med 

matfrågan råder det ingen tvekan om. Aldrig förr har det väl funnits ett sådant 

utbud av foderautomater, talgbollshållare och olika fågelfröer som nu. Här 

presenteras ett litet axplock med några av gästerna du kan se just nu kring 

fågelbordet.  Jag kommer också ge lite tips för fotograferingen vid matplatsen.         

Vi börjar med lite information om några av de vanligaste besökarna. 

 

Text och foto: Tony Svensson 

 

 

Gulsparv 

Gulsparvens favoritföda är 

säd t.ex. korn och havre 

vilket kan köpas billigt i 

större säckar hos t.ex. 

Granngården.  Den är 

däremot inte så förtjust i de 

annars så populära 

solrosfröna eller talg-

bollarna. Gulsparven är vår 

i särklass vanligaste 

fältsparv och i stort sett den 

enda som förekommer vid 

fågelborden i södra Sverige. 

Att köpa s.k. frömixer med 

både solrosfrön och säd blir 

betydligt dyrare eftersom 

säden oftast blir oäten p.g.a. 

för få gulsparvar. De flesta 

övriga fåglar föredrar 

solrosfröna. 
 



 
 

. 

Stenknäck 

Här har vi finken med 

den i särklass kraftigaste 

näbben. Fågeln är väldigt 

typisk med sitt kraftiga 

huvud och sin stora 

trekantiga näbb. 

Stenknäcken dras även 

till fruktträd med 

kvarhängande frukt och 

den kan med sin extrema 

näbb t.o.m. knäcka 

körsbärskärnor. På 

fågelbordet är solrosfrön, 

nötter och bär favorit-

födan. 

Bergfink 

Är en av de få gästerna vid 

fågelbordet som ser väldigt 

olika ut på vintern och 

sommaren. Har du en äldre, 

eller enklare, fågelbok så kan 

det vara svårt att hitta den där 

då den kanske bara är 

avbildad i sommardräkt. 

Bergfinkshannen har på 

sommaren kolsvart huvud och 

mörk rygg. Vissa vintrar kan 

man se dem i jätteflockar på 

flera hundra tusen individer 

som drar mellan 

bokbestånden i jakt på 

bokollon. Solros- och 

hampfrön är vad den föredrar 

på fågelbordet. 

 
 



 
 

 

 

Bofink 

Bofinkar kan stanna i landet 

under vintern men är i 

huvudsak flyttfåglar. På 

vintern ser den ut som en lite 

mer grådaskig och färgfattig 

vårbofink. Som många andra 

finkar föredrar den 

solrosfrön och hampfrön. 

Vissa år saknar vi nästan helt 

bo- och bergfink vid 

fågelborden här i sydost. 

Grönfink 

Grönfinken är ganska 

omisskännlig med sin 

gröngula ganska 

jämnfärgade dräkt 

och sina klargula 

markeringar längs 

vingarna. De flesta 

finkarna föredrar 

fettrika frön t.ex. 

solrosfrön. Att det är 

en finkfågel det är 

frågan om kan man 

bl.a. se på den 

kraftiga näbben. 

Arten har blivit allt 

ovanligare de senaste 

åren på fågelborden 

här i sydost. 
 



 

 

Större hackspett 

Den större hackspetten 

föredrar späck och fett 

som man kan sätta fast 

på något träd. Bäst är att 

linda in späcket i rostfritt 

kyckling- eller hönsnät 

och fästa hela paketet 

ordentligt vid stammen. 

Har man inte tillgång till 

svål eller späck går det 

bra med andra fetter som 

margarin,  jordnötssmör 

eller talgbollar. Fågeln 

på bilden är en hanne 

vilket man kan se på den 

röda nackfläcken. Dess 

släkting mindre 

hackspett förekommer 

också på borden här i 

söder men är ganska 

ovanlig. 

 

Nötväcka 

Blekinges landskapsfågel och en 

riktig trogen gäst på fågelbordet. 

Mästare på att skvätta ut 

solrosfröna på marken men äter 

gärna också fetter och nötter. 

Ser i stort sett likadan ut året 

runt och kan inte misstas för 

någon annan art. 



 

 

Nötskrika 

En favorit med 

karaktär bland 

kråkfåglarna! 

Ganska vanligt vid 

fågelbord i skogs-

trakter. Gillar jord- 

och hasselnötter 

som den gärna 

samlar och flyger 

iväg med. Ett bra 

knep för fotografen 

är att gömma lite 

nötter i någon 

stubbe eller i en 

liten skål bland 

mossa som man har 

vid /på fågelbordet. 

Dessa fåglar hittar 

garanterat allt du 

gömt! 

På mitt ansenligt stora fågelbord (ca. 4 kvadratmeter) har jag lagt ut mossa och grenar för 

att få en ”naturlig” miljö att fota gästerna i. 



 

 

Entita 

Bland mesarna hoppar 

vi här över de två 

vanligaste, blåmes och 

talgoxe. Här är entitan, 

också en vanlig mes, 

som kan misstas för 

talltita (ovanligare) 

och, om man är helt 

nybörjare på fåglar. 

också med 

svartmesen. Som de 

flesta andra mesar så 

gillar entitan både 

solros- och hampfrön 

men också fetter och 

nötter. 

Talltita 

Talltitan kan vara riktigt 

svår att skilja från 

entitan för nybörjaren. 

Lätet är en bra karaktär 

men det finns mera att 

gå på som man helst 

behöver lära sig ute i 

fält. Kraftig nacke med 

svart hockeyfrilla som 

går ner längre i nacken 

än hos entitan, större vit 

kindfläck som går ner 

långt bak (den bakre 

ändan av entitans 

kindfläck är ofta beige) 

samt vit vingpennepanel 

är andra karaktärer. 



 

 

 

Svartmes 
Svartmesen liknar 

talgoxen lite grand men 

är betydligt mindre och 

blekare i färgen. Likt 

andra mesar föredrar 

den talg, fett och 

fettrika frön som 

solrosfrön. Den är en 

typisk barrskogsfågel 

och ses inte så ofta vid 

fågelbordet om det inte 

finns barrskog i 

närheten. Ett bra 

kännetecken är den vita 

nackfläcken som kan 

skönjas på bilden. 

 

 

Tofsmesen är en riktig läckerbit! På matningar nära barrskog kan du finna denna 

trogna, men fåtaliga, gäst som föredrar fett i alla dess former. Finns det träd/buskar i 

närheten så kleta ut lite margarin eller jordnötssmör i grenklykorna. 



 

 

 

Fågelmat av olika sort 

Att solrosfrön är stapelvara är helt klart. Själv föredrar jag att köpa i 20 kg-säckar 

Ekorre 

Kurre är säkert ett 

välkommet inslag på 

de flesta fågelbord! 

Lägg ut lite 

åppelhalvor och 

nötter så är chansen 

stor att du får fina 

fototillfällen som här 

på mitt stora 

fågelbord. Du kan 

också sätta upp en 

större fågelholk 

(knipholk/uggleholk) 

i närheten som Kurre 

kan använda till 

vinterbostad. 

Fungerar ofta över 

förväntan! 

Större skogsmus 

Den större skogsmusen 

är ett vanligt inslag på 

fågelmatningar och en 

ganska charmig krabat.  

Likt nötskrikor samlar 

de mat som de gömmer 

på egna ställen. Har 

man otur kan man även 

få besök av råttor vid 

matningen vilket jag 

fått erfara vid några 

tillfällen. 



av den strimmiga sorten. ÖoB och jemofix brukar ha detta och annat till rimligt 

pris t.ex. jordnötter och hampfrön. Tyvärr verkar det numera omöjligt att handla 

på Granngården då de nästan alltid ligger skyhögt i pris både vad gäller 

solrosfröna och annat som t.ex. foderautomater. Det enda som jag numera köper 

där är havre eller korn till gulsparvarna. Fetter gjorda på jordnötter utan en massa 

salt finns i olika utförande t.ex. med bär eller insekter. Dessa har visat sig vara 

väldigt populära på mina privata matningar. Jag beställer en eller två rejäla 

laddningar per år hos www.vivara.se . Mina favoriter är burkarna med 

jordnötssmör och de s.k. energiblocken. De har också olika hållare för dessa 

fetter om man inte vill göra sådant själv. 

Dessa fetter är favoriter på mina matningar. 

Vill man ha mindre finkar som grönsiska och gråsiska kan man med fördel locka 

dessa med hampfrön. Dessa är dock ganska dyra så jag brukar bara ladda en 

mindre foderautomat med sådant när det är kallt och då jag vet att siskor och 

andra finkar är på gång i närheten. De senaste åren har det varit väldigt tunnsått 

med grå- och grönsiska på mina matningar så det har inte gått åt så mycket av 

dessa dyra frön (kostar ca 30-40 kr/kg). Finkar och trastar gillar också bär. Har 

du gott om plats i frysen rekommenderas att du plockar rönn- och oxelbär på 

hösten och fryser in i portionspåsar. 

http://www.vivara.se/


  
 

Fotografera vid fågelmatningar 

Här kan man gå tillväga på många sätt. Själv praktiserar jag lite olika metoder 

beroende på vilken matning jag besöker. Hemma utanför huset blir det ibland att 

jag bara ställer mig en bit från matningen och låter fåglarna vänja sig vid mig 

men ibland sätter jag upp ett bärbart gömsle. Här har jag lite olika att välja 

mellan där de enklaste är mer som en skärm och det största är 2x2 meter med full 

ståhöjd (närmare 2 meter högt). 

Till vänster s.k. gömslevägg med flera öppningsbara gluggar och till höger ett 

litet lätt sittgömsle som är lätt att bära med sig. 

Det finns idag en uppsjö av modeller att tillgå men som vanligt är det så att man 

får vad man betalar för. De billigaste modellerna är inte lika slitstarka som de lite 

dyrare men om man bara använder det ibland så är dessa billiga modeller ändå ett 

Det är inte bara 

tallbitar som 

gillar bär. De 

flesta finkar och 

trastar äter gärna 

rönnbär och 

oxelbär om du 

bjuder dem på det. 
 



bra alternativ. Bra gömslen i olika prisklass finns bl.a. hos Cyberphoto och Z-

aim. 

https://www.cyberphoto.se/outdoor/gomslen 

https://z-aim.com/camouflage-produkter/kamouflage-gomslen/ 

Har du ett fönster som vetter mot matningen vid huset kan du göra en skärm med 

hål för objektivet och sätta fast skärmen mot fönsterkarmen när du öppnat 

fönstret. Själv har jag tagit otaliga bilder på detta sätt genom mitt lilla fönster i 

badrummet. Eller varför inte helt enkelt bygga ett fast gömsle i närheten av din 

matning där du kan sitta bekvämt och fåglarna är vana vid gömslet. Det är nog 

bara fantasin som sätter gränser när det gäller detta. Själv har jag efter otaliga 

”billighetsvarianter” genom åren slagit på stort och byggt en kombinerad 

redskapsbod/vintergömsle med spegelglas framför min stora matning. En bit ner 

på sidan här kan du se hur det ser ut. 
http://www.naturreportage.se/naturfoto_sydost/kurser_resor/resor_2020/resor_2020.htm 

En stor nackdel med att sitta i ett gömsle med tak vid fågelmatningen är ju att 

man missar det som händer vid sidan om eller i luften. Vid den publika 

matningen i Sibbaboda/Flyetvägen så brukar jag därför bara ställa mig intill 

någon buske och låta fåglarna vänja sig. Detta har genom åren gett otaliga bilder 

på korsnäbbar och rovfåglar som passerat eller slagit sig ner en bit från 

matningen. Ibland föredrar jag detta sätt att fotografera och andra gånger kryper 

jag in i något gömsle – variation vid naturfotograferandet känns bra. 

 

 

Idag, innan jag satte 

mig ner för att skriva 

klart denna artikel, 

kom en ung havsörn 

på ganska nära håll 

ett stenkast från 

matningen i 

Sibbaboda.  I ett 

bärbart gömsle hade 

jag förmodligen inte 

sett den. 

https://www.cyberphoto.se/outdoor/gomslen
https://z-aim.com/camouflage-produkter/kamouflage-gomslen/
http://www.naturreportage.se/naturfoto_sydost/kurser_resor/resor_2020/resor_2020.htm


Tubtipset - Föreläsning av wildlifefotografen Steve Perry 

https://www.youtube.com/watch?v=R9YBeNBoKVw 

Denna gång bjuder jag (och Steve Perry) på en filmad föreläsning om 

djurfotografering. Föreläsningen är riktigt bra med både grundläggande tips och 

lite mer avancerade så den passar för alla som är intresserade av denna typen av 

naturfotografering. Steve som är en riktigt bra youtuber och naturfotograf har en 

av de absolut bästa kanalerna när det gäller djurfotografering så det är bara att 

klicka på hans namn under filmen och kolla in vad som mer finns på hans 

youtubesida. Här nedan kan du komma direkt till alla hans tubvideos: 

https://www.youtube.com/user/backcountrygallery/videos 

Nedan lite exempel på tubvideos av Perry: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R9YBeNBoKVw
https://www.youtube.com/user/backcountrygallery/videos


Tubtipset – Del 1 av Morten Hilmers senaste expedition 

 

https://www.youtube.com/user/MortenHilmer/videos 

Nu har Morten Hilmer som jag tipsat om förut kommit ut med första delen om 

sin expedition till Ellesmere Island. För inte så länge sedan publicerade han 

också 3 videos om en expedition till Svalbard. För dig som gillar det arktiska 

landskapet så är dessa videos säkert ett skönt alternativ till alla julprogram och 

julfilmer som visats i slutet på december. Det här är på riktigt, som det alltid är 

när Morten är inblandad. Rekommenderas!!! 

Pryltipset - snabbfäste och L-fäste 

Om du fotograferar landskap och makro och ibland använder stativ men tycker 

det är bökigt att skruva fast kameran eller ställa in den i höjdläge så kommer här 

tipset för dig.  

 

Med ett arca swiss-

kompatibelt L-fäste kan 

du ändra kamerans 

position på ett snabbt 

och säkert sätt. Har du 

inte ett snabbfäste som 

är kompatibelt med 

arca swiss standarden 

behöver du också köpa 

till ett snabbfäste till ditt 

stativhuvud. 

https://www.youtube.com/user/MortenHilmer/videos


Ett L-fäste/L-bracket är ett tillbehör som du skruvar fast på kameran för att sedan 

kunna fästa den i både horisontalläge och vertikalt läge. Eftersom många stativ 

inte har standardfäste s.k. arca swiss-fäste så kan det vara svårt att hitta sådana 

här bra tillbehör till just ditt stativhuvud, men misströsta inte. Det finns en uppsjö 

av arca swiss kompatibla snabbfästen som du bara skruvar fast i den vanliga 

skruven där du fäster kameran. Oavsett om du inte har snabbfäste eller har en 

icke arca swiss-kompatibel snabbplatta så passar dessa nämnda snabbfäste 

ovanför ditt vanliga fäste/platta. Fotar du med s.k. videohuvud har du utan dessa 

tillbehör inte någon möjlighet att fota i vertikalt läge och om du använder kulled 

så vet du hur bökigt det kan vara att ställa in kameran i vertikalt läge. 

Snabbfästet till vänster har en liten snabbplatta som ingår vilket det inte brukar 

göra. L-fästet till höger finns i många varianter i många prisklasser. 

 

L-fästen finns i en mängd utföranden och till många kameramodeller finns 

specialgjorda som passar till just den kameran och är extra stadiga. Även 

universalmodellerna som den på bilden finns i många utföranden och prisklasser. 

Från en dryg hundralapp och uppåt till flera tusen kronor. Samma sak gäller för 

snabbfästena – från ett par hundralappar upp till flera tusen kronor. Det behöver 

med andra ord inte kosta jättemycket om man vill prova på dessa tillbehör.  

 

Här kommer några länkar till firmor som har en uppsjö av olika tillbehör i olika 

prisklasser för fotografen. Även de stora firmorna Cyberphoto och Scandinavian 

photo har en hel del men inte lika mycket. (Jag länkar bara till firmor som jag 

själv handlat av och som jag vet är snabba och pålitliga.) 

 



https://www.photax.se/category/snabbfasten  

Nybrofirma som har otroligt mycket tillbehör för landskaps- och 

macrofotografen. Är även generalagent för en del pålitliga märken som t.ex. 

Sunway och Godox (superfina blixtar med samma prestanda och finesser som 

originalblixtarna men till en bråkdel av kostnaden) 

www.kamda.se 

Har inte lika mycket stativtillbehör som photax men en massa annat, ofta till 

väldigt låga priser. 

www.kaffebrus.com 

Även kaffebrus är en firma som har en uppsjö av tillbehör till låga priser. Kamda 

och kaffebrus är firmorna jag kolla först när jag ska beställa någon liten pryl som 

t.ex. ett motljusskydd eller en självutlösare. Har även en hel del stativtillbehör. 

www.fotofyndet.se 

Firma med lågpristillbehör likt Kamda. Har dock inte mycket stativtillbehör.  

Har du själv tips på mindre svenska firmor med bra utbud av tillbehör så skriv 

några rader till mig så kan vi lägga ut fler tips om detta i nästa nummer. 

Text: Tony Svensson 

 

Starta ett naturfotoprojekt 

Är du en av dem som fotograferar mest på måfå utan särskilt mycket planering 

eller mål? Då är du garanterat inte ensam. Men varför inte avsätta en del av tiden 

till något mer långsiktigt och planerat? Det här med att fotografera i projektform 

kan man ju göra i större eller mindre skala utan att ha som mål att ge ut en bok 

eller göra en hyllad föreläsningsturné. Att fotografera på det sättet kan nog 

många gånger göra att man koncentrerar sig lite extra och blir bättre på en viss 

typ av bilder till gagn för ens övriga naturfotograferande. Själv har jag ett par 

evighetsprojekt som jag nog aldrig blir färdig med. Jag har dock hittat några nya 

infallsvinklar med nya sätt att fotografera som jag tänker försöka prova på när tid 

och lust infinner sig. Efter snart 20 år och ungefär 250 timmar varje sommar,  

med i stort sett samma typ av bilder, har jag nu insett att det är två projekt jag 

hållit på med och att det kräver lite mer om jag skall bli nöjd med dem. 

https://www.photax.se/category/snabbfasten
http://www.kamda.se/
http://www.kaffebrus.com/
http://www.fotofyndet.se/


Sommarsträcket på Udda Änne – småtärnor. I väl över 20 år har detta varit ett stående 

inslag under mina somrar. Nu är det dags att utöka bildarsenalen med ett helt annat 

perspektiv på flyttande fåglar… 

 

Vill du läsa mer och kanske låta dig inspireras så har jag hittat två intressanta 

artiklar på nätet om detta med att fota i projektform. 

https://www.kamerabild.se/fotoskolor/fotografering/starta-ett-lyckat-fotoprojekt 

https://www.natursidan.se/nyheter/intervju-med-arets-pandabok-forfattaren-felix-heintzenberg/ 

 

  
Sommarsträcket på Udda Änne - kustsnäppor 

Text och foto: 

Tony Svensson 

https://www.kamerabild.se/fotoskolor/fotografering/starta-ett-lyckat-fotoprojekt
https://www.natursidan.se/nyheter/intervju-med-arets-pandabok-forfattaren-felix-heintzenberg/


När inte kamerans upplösning räcker till 
 

Om man tänker skriva ut en jättestor bild på sitt favoritmotiv eller kanske 

behöver ta en bild med stor upplösning för t.ex. en väggplansch, förstoring eller 

en stor panoramabild som kanske ska vara 1-2 meter på längsta sidan kan det 

hända att kamerans upplösning inte riktigt räcker till. Plötsligt är de där 20-25 

Megapixlarna lite för lite för att det ska bli riktigt bra. Då finns det några olika 

vägar att gå om man inte vill byta kamera till det senaste megapixelmonstret. Jag 

kommer i denna artikelserien att ta upp 3 sätt som alla ökar förutsättningen för ett 

bättre resultat: 

 

1. Kolla upp om kameran har ett högupplösningsläge 

2. Ta flera bilder och sätt ihop i efterhand eller i kameran till ett panorama 

eller större bild om denna möjlighet finns. 

3. Lär dig interpolera bilden i efterhand till ett större format. 

 

Högupplösningsläge i kameran 

Det blir allt vanligare att moderna kameror kan arbeta med s.k. pixel shift och 

göra en mer högupplöst bild direkt i kameran. Metoden funkar som så att 

kameran tar ett antal exponeringar i följd där bildsensorn förskjut en aning (typ 

en halv pixellängd) mellan varje bild. Sedan slår kamerans bildprocessor ihop 

alla bilderna och kan på så sätt räkna ut hur de intilliggande pixlarna till varje 

pixel som fanns från början ska se ut. På detta sätta kan man få en betydligt större 

bildfil än om man bara skulle använda sensorns utdata. På min Olympus kan jag 

få en 80 Megapixels råfil, eller en jpg-fil om jag vill det, istället för de vanliga 20 

Megapixelfilerna. Det finns dock en nackdel jämfört med vanlig fotografering, 

nämligen att motivet inte får röra sig. Alltså behöver man använda stativ och se 

till att man tar dessa bilder en dag då det inte blåser så växtligheten rör sig. För 

just landskapsfoto av olika slag fungerar metoden ibland mycket bra. Fotar man 

med vatten som rör sig i bilden får man en effekt som liknar den med längre 

slutartid d.v.s. vattnet blir lite suddigt och slätt. Detta är dock något som många 

landskapsfotografer ändå vill åstadkomma fast på andra sätt (t.ex. med ND-filter 

och lång slutartid).  

 

I skrivandets stund finns det bara en kamera som kan ta bilder med pixelshift på 

frihand utan stativ och det är Olympus senaste proffsmodell. Sony, Pentax, 

Olympus och Panasonic är märken som har modeller med pixelshift för 

högupplösningsbilder på stativ. Kanske finns det fler men det är de märken som 

jag känner till. Kolla upp hur det ligger till med din kamera för denna finess är 

verkligen användbar i vissa lägen. På bilderna på nästa sida kan du se resultat och 



jämförelsebilder med denna teknik. 

 

  
 

Nu tar vi istället och går närmare och förstorar upp bilden. Sedeln till vänster är 

från bilden med 20 Mpixlar. Utsnittet motsvarar hur det skulle sett ut på en 

förstoring som är drygt meterbred. (Beror förstår på din skärmupplösning och din 

förstoring i PDF-läsaren). 

 

 
Här kan man se att 20 Mpixlar faktiskt räcker bra för så här pass stora 

förstoringar. Skillnaden är inte så stor. 

 

Vi tar nu och går ännu närmare och förstorar bilderna så det motsvarar en drygt 2 

meter bred bild utskriven med måttlig upplösning på ca 120 PPI (pixlar per tum). 

När man skriver ut/beställer förstoringar som är så här stora behövs inte samma 

upplösning som för mindre förstoringar och bilder i böcker etc. Man betraktar ju 

faktiskt inte de stora bilderna från 30 cm avstånd! Själv har jag skrivit ut skarpa 

bilder i storlek 48x33 cm, som dessutom varit lätt beskurna, från en 4 

Megapixlars kompaktkamera. 

Så här såg hela 

testbilden ut. I denna 

storlek ser man inte 

någon skillnad på en 

datorskärm mellan 20 

Mpixlar och den bilden 

med 80 Mpixlar. 
 



 

Här när vi har ett utsnitt som motsvarar en tvåmetersförstoring börjar vi se en 

betydande skillnad (Prova att zooma in sidan med knapparna i din PDF-läsare 

om du läser den i mindre storlek). Texten under bladet och graveringen av 

ansiktet på Birgit ser väldigt otydligt ut på den vänstra bilden, medan det är 

tydligt i den högra bilden. Den sista bilden nedan är 80 Megapixels 

högupplösningsbild med ett utsnitt bara för att visa detaljerna man kan få ute i 

fält med denna teknik 

 

 

Högupplösningsläget på min Olympus. Utsnittet på nästa sida är från toppen på 

den mittersta stenen 

 

 

 



 
Toppen på den mittersta stenen förstorad.  

 

Det svåra ute i fält är att försöka eliminera alla små rörelser som vinden och dina 

egna rörelser orsakar när du står bredvid stativet. Denna tekniken, som inte finns 

i alla kameror, är bara en nödlösning som inte alltid fungerar så bra.  

  

Denna artikelserien kommer att fortsätta på hemsidan och nästa del kommer om 

någon månad under ”Aktuellt i naturen” och behandlar panoramafotografering 

och ihopsättning av flera bilder till en.  

 

Ådalen, Jämjö 

 

 



Människor i landskapsbilden 

Majoriteten av alla landskaps- och naturbilder vi ser på nätet och i tidningar 

innehåller vackra vyer, fina naturdetaljer och hissnande vyer. Jag skulle vilja slå 

ett slag för landskapsbilden med människan som en komponent i bilden. Många 

gånger tillför det bilden en extra dimension eller berättar en historia. Här kommer 

några bilder där jag medvetet tagit bilden med människan som en del av den i 

stället för att vänta till min tänkta bild blivit fri från ”störande inslag”. 

Fisketur i Härjedalen 

 
Grottbesök på Gotland 



Vandring på strandängar 

 
Ronda, Spanien 



Cykeltur längs Torhamns strandängar 

  
Fikastund på Utklippan                          Paddeltur vid Uttorp 
Text och foto: Tony Svensson 



 

Är du intresserad av naturfoto och vill träffa likasinnade och utveckla 
ditt naturfotograferande så kanske Naturfotogrupp Sydost är något för 
dig. Som medlem kan du följa med på fotoutflykter (vi anordnar mellan 
5 -10 st. om året). Den digitala medlemstidningen Naturfoto i sydost 
kommer att skickas till dig 4 gånger per år och på hemsidan 
www.naturfotosydost.se kan du bidra med bilder och texter. Vi är 
aktiva i landets sydostligaste hörn med bas i Karlskrona, Ronneby och 
Torsås kommun. 

 

 


