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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 juni och det blir ett sommarnummer med blandat innehåll. 

Bilder och texter önskas från medlemmarna. 

 

mailto:tonyeagle55@hotmail.com


Ljusglimtar från senaste vintern 
Den gångna vintern bjöd trots allt på några veckors riktigt vinterväder precis som 

många av oss hade hoppats. Själv försökte jag utnyttja all ledig ljus ledig tid till 

att fotografera. Det blev nästan lite stressande eftersom det var så mycket att ta 

igen och länge sedan man hade dessa chanser till fina vintermotiv. Det blev en 

del bilder och lite film också (eftersom mitt senaste pågående projekt är att bygga 

upp en egen filmsnuttsbank). Här kommer lite ljusglimtar från den gångna 

vintern fotograferade av mig och Karin Sandström som skickade in lite härligt 

material till redaktionen. 

 
I Sandhamns hamn samlades brunänder, bergänder och vigg. Foto:Karin S. 

 

Rödhake på besök vid vintermatning.  Foto: Karin S. 



 

Trenne sothönor som gör sig fina på ett litet isflak i Sandhamn. Foto: Karin S. 

 

 

En gulsparv som 

njuter av vintersolen 

(eller bara kanske 

väntar på att 

fotograferna ska 

flytta sig så man får 

äta i fred!   

Foto: Karin S. 



Rimfrost i Östra Blekinge.   Foto: Karin S. 

 
Isflak på Torhamns udde. Foto: Tony S. 



Ispaddan på Torhamns udde blev snorig och fick besök av svanar. Foto: Tony S 

 

Isödlan tittade fram vid strandkanten.  Foto: Tony S. 



Ute på Udda Änne bildades det isberg. 

När snökanonerna matade på från öster fick den ensamma skärsnäppan på 

udden gräva ut tångbankarna i jakt på mat.  Foto: Tony S. 



Lite actionbilder från Johnny 

Här kommer några actionbilder från Johnny. Fler utlovas i sommarnumret! 

Gravänderna har redan kommit till udden. Nu på våren när de mutar in sina 

revir och på sommaren när de försvarar familjen kan det bli våldsamma 

skärmytslingar mellan individer och par. 

 

 



Man kan se havsörnarna spelflyga och kroka i varandra om man har tur redan 

tidigt på vintern. Nu i början på mars månad har många par och revir redan 

etablerats och det är hög tid att renovera boet inför äggläggningen. 

 

I Blekinge fick örnarna 2020 ut över 20 ungar och vi hoppas på ett minst lika bra 

år 2021! 

 

 



NX Studio - ny programvara från Nikon 

 

Nikon har kommit ut med ny programvara som ersätter deras gamla. Fler 

funktioner ska finnas, Dock verkar det finnas en del buggar så man ska nog vänta 

några veckor tills det är fixat innan man laddar ner. Programmet är gratis likt det 

gamla och går att använda till alla kameror så långe som du fotograferat i jpg-

format. Så här skriver Fotosidans Calle Slättergren: 

” NX Studio är ett nytt program från Nikon för visning, bearbetning och 

redigering av stillbilder och video. Programmet samlar funktionerna i 

Nikons nuvarande programvara för bildvisning, ViewNX-i, och 

bildbehandlings- och redigeringsprogramvara Capture NX-D.” 

Programmet kan helt klart vara ett alternativ för dig som ännu inte har ett bra 

bildredigeringsprogram men som vill börja lite mjukt med ett väldigt bra 

gratisprogram innan du köper ett mera avancerat. 

Här kan du läsa mer: https://www.fotosidan.se/cldoc/programvaror/nx-studio-ny-

programvara-fran-nikon.htm 

Det finns redan nu flera filmer på Youtube om programmet där man kan se lite 

vad som går att göra. Riktigt lovande om jag får säga det själv.  

 

https://www.fotosidan.se/cldoc/programvaror/nx-studio-ny-programvara-fran-nikon.htm
https://www.fotosidan.se/cldoc/programvaror/nx-studio-ny-programvara-fran-nikon.htm


Många nya artiklar om natur och miljö 

 

Just nu ligger det många länkar till nya artiklar om natur och miljö på 

Natursidans förstasida. Kolla in om du inte redan brukar besöka sidan. 

https://www.natursidan.se/ 

 

Funderar du på att köpa nytt stativhuvud? 

 

Hudson Henry har en bra youtubekanal där han delar med sig av sitt 

fotograferande och sitt tekniska kunnande. Här är ett avsnitt som handlar om 

stativhuvud för längre teleobjektiv. Väldigt tittvärt om du är på gång att köpa 

något nytt till ditt stativ: https://www.youtube.com/watch?v=qVZLDfq-mEo 

https://www.natursidan.se/
https://www.youtube.com/watch?v=qVZLDfq-mEo


Tubtipset 

 

Jan Wegener är en Australisk naturfotograf specialiserad på fåglar. På hans kanal 

hittar du mycket tekniktips om kameror, objektiv och efterbehandling samt 

mycket om fotograferandet i fält. 

https://www.youtube.com/channel/UCoU0PYNZQXRhFrDdffDCVhQ/videos 

 

 

 

 

National Geographic har en kanal på Youtube där man kan kika på många av 

deras filmer i full längd. Visst finns det även en massa reklamklipp för deras 

andra filmer men materialet som ligger i hela avsnitt (40-50 minuter långa) har 

en bra variation och kräver många många timmars tittande för att gå igenom. 

Så har du inte tillgång till TV-kanalen så klicka nedan: 

https://www.youtube.com/c/NatGeo/featured 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCoU0PYNZQXRhFrDdffDCVhQ/videos
https://www.youtube.com/c/NatGeo/featured


Knipor, krickor och skogssnäppor – Fågelfotografering  i 

mindre sjöar 

Knipan är en karismatisk karaktärsfågel för de små skogssjöarna här i sydost. 

Sedan många år tillbaka har jag varje vår återvänt till sjön Grangölen en mil norr 

om Ramdala. Sjön är på inget sätt unik utan bara en helt vanlig skogssjö omgiven 

av granskog, lite blandskog och en del kalhyggen. Häckfaunan är skral men 

typisk för dessa sjöar. I sjön häckar några par knipa, några krickor och ett 

smådoppingpar samt några skogssnäppor. Även gräsänder brukar förekomma 

med något enstaka par liksom. Det är den fasta befolkningen som återkommer år 

från år. Något år har de uppehållit sig grågäss tidigt på våren och en gång gjorde 

tranan ett häckförsök. Kan en sådan fattig artrikedom vara värd att lägga 

åtskilliga morgnar varje år på? Absolut! Här kommer lite bilder och lite om 

invånarna i en helt vanlig skogssjö. 

 

Vårmorgon vid Grangölen 

Så här års är det full rulle i alla större och mindre vatten i länet ifall isen har 

släppt. I alla fall om man gör ett besök under morgontimmarna. Det som under 

dagtid ofta ter sig som ett tämligen fågelfattigt vatten utan särskilt mycket liv ger 



ett helt annat intryck under de tidiga morgontimmarna. I den ganska lilla (200m 

långa och 75 m breda) skogssjön Grangölen, en mil norr om Ramdala, har jag 

tillbringat många tidiga morgnar genom åren. Från mitt gömsle (Jag har använt 

ett fast gömsle och ibland också ett flytgömsle) har jag på nära håll kunnat 

studera hur knipor, krickor, skogssnäppor och smådoppingar m.fl. spelat, slagits 

om honorna och utfört olika arttypiska och lite märkliga procedurer som hör 

dessa arters vår till. 

 
Hanen har en arsenal av moves som han använder för att imponera på honan. 

Förutom att lägga huvudet på ryggen så är ”krokodilsimmet” och ”skvättet” 

vanliga trick som man brukar se på våren. 

 

Våldsamma knipslagsmål 

Kniporna hör definitivt till de fåglar som är roligast att se under vårspelet. I sjön  

brukar finnas 3-5 par och hannarna är de som stod för de verkliga 

”actioninslagen”. När en hanne kommer för nära en annan, så utbryter ofta 

regelrätta slagsmål där kniporna högljutt jagar varandra både i luften och i 

vattnet. Ofta får man bevittna hur en flygande jakt slutar med att den ena knipan 

störtdyker ner i vattnet med den andre efter sig. Jakten fortsätter sedan på 



vattenytan med häftiga vattenkaskader till följd och slutar inte förrän den jagade 

har lyckats försvinna in i ett strandnära buskage eller begett sig till andra sidan 

sjön.  

 

Ibland blir det riktiga fighter mellan de vårystra hannarna! 

 



Knipspelet är nu inte bara slagsmål utan minst lika intressant är att se hur hannen 

och honan interagerar. Med bugningar, halsträckningar, s.k. krokodilsim och 

vattenstänkning m.m. stilar hannen för honan för att få henne villig till parning. 

Även honan kan ibland svara med att sträcka halsen eller simma som en reptil. 

Knipornas knarrande läte hörs också ofta under spelet. 

  
Här ses hanen göra det traditionella krokodilsimmet. 

Att sträcka upp det ena benet i luften är alltid ett säkert kort för att imponera på 

honan! 

 

Då kniporna är hålhäckare och gärna bebor s.k. knipholkar kan man genom att 

sätta upp sådana hjälpa dessa fåglar eftersom det blivit allt ovanligare med gamla 

träd med naturliga hål. Förr i tiden var detta vanligt, trots gott om hålträd, då man 

sedan beskattade holkarna på ägg.  



Den skygga men vanliga krickan 

Krickan är en annan vanligt förekommande andfågel i länet som kan häcka i allt i 

från vattenfyllda smådammar och diken till större sjöar men också längs kusten. 

Då den oftast är väldigt skygg så är det många som har den i närheten men aldrig  

får se den på närmare håll. De färggranna hannarna kan ibland också slåss om  

honorna men det brukar gå betydligt lugnare till än hos kniporna. Inte heller 

hannarnas uppvaktning av honorna är lika utstuderad som hos knipan. I 

Grangölen fanns det vid mina besök tre par som bara sporadiskt visade sig och 

några fåtal gånger bjöd på mindre fighter och uppvaktningsbeteende.  

Även den lilla krickan är ett vanligt inslag i skogssjöarna. 

 

Två andra arter som förekommer vanligt i mindre stillastående vattendrag är 

skogssnäppan och smådoppingen. Båda dessa är emellanåt väldigt högljudda och 

har omisskännliga läten. Skogssnäppan, som är en medelstor vadarfågel, ses 

oftast då den högljutt varnande flyger i vida cirklar runt en ovälkommen 

besökare. Den är lätt att känna igen på den vita magen och de mörka 

vingundersidorna. Smådoppingen kan däremot vara ganska svår att få syn på då 

den är väldigt liten och gärna dyker långa sträckor under vattnet. Den har ett 

högljutt rullande och bubblande läte som hörs vida omkring en tidig och 

vindstilla morgon. Jag har även fått fina bilder på besökare som t.ex.sångsvan, 



kanadagås, salskrake och även på däggdjur som rådjur som ätit av rötterna på 

sjöväxterna. 

 

Smådopping och skogssnäppa tillhör många skogssjöars fasta befolkning. 

Om du tycker ett sådant här projekt låter spännande så är det bara att kolla in på 

Länsstyrelsens länskarta och leta upp några småsjöar och sedan ge dig ut och 

rekognosera. Ett litet flyttbart gömsle typ Tragopans Monal fungerar bra (har 



själv använt det på senare år istället för att bättra på och laga mitt fasta gömsle 

vid Grangölen. Det har stått ute som mest 5 månader i sträck och är fortfarande 

nästan som nytt – Väldigt bra kvalitet med andra ord. Nedan kommer länkarna 

till världens bästa karta på nätet och gömslen från Tragopan. 

Lycka till! 

PS Grangölen är paxad även i år;) 

https://ext-

geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7b933d2ea9084c4dab4bfe38dd87f7e

c 

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

Här en länk om Tragopangömslen av Espen Helland (fler länkar med info om 

olika gömslena finns i hans text under filmen). 

https://www.youtube.com/watch?v=_ci1cifGNew 

 

Ett tranpar gjorde ett år häckningsförsök vid Grangölen. Förmodligen låg den 

lilla skogsvägen lite för nära platsen tranorna hade valt. De flyttade sig efter 

någon vecka till en närbelägen sjö. Det var en riktig upplevelse att höra deras 

tjut tidigt på morgonen och se när de födosökte efter åkergrodor och annat gott! 

Jag lyckades faktiskt också filma parningen. 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7b933d2ea9084c4dab4bfe38dd87f7ec
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7b933d2ea9084c4dab4bfe38dd87f7ec
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7b933d2ea9084c4dab4bfe38dd87f7ec
https://www.cyberphoto.se/outdoor/gomslen
https://www.youtube.com/watch?v=_ci1cifGNew


Nostalgibilden 
Även denna gång ska jag dela med mig av en gammal bild från diafilmens era. 

Uppe på mina föräldrars lilla gård i Dragda hade denna vårvinter ängen på 

baksidan av huset svämmat över ordentligt efter snösmältningen. Mellan 30-70 

cm vatten gjorde att skogssnäppor, åkergrodor och knipor höll konsert varje 

morgon. Eftersom jag något år tidigare hade färdigställt mitt första flytgömsle så 

såg jag givetvis fina möjligheter nu att kanske kunna få lite bilder på knipor som 

spelade. Det var mitt allra första försök att på nära håll och från låg vinkel ta 

dylika bilder. Jag var på plats tidigt på morgonen, väl innan soluppgången. Det 

var en helt fantastisk känsla att sitta där i flytringen, helt maskerad av den 

egensydda kupolen, och med spänning se knipan som sakta närmade sig. Jag 

hade på håll sett den göra sitt ”skvätt” och hoppades att den nu skulle vända 

sidan till och upprepa proceduren. Ni kan tro att jag var på helspänn, rädd för att 

missa chansen när den väl dök upp. Jag kan än idag komma ihåg känslan efter att 

ha tagit 3 bilder, kanske med turen att någon skulle fått med skvättet och var 

tillräckligt skarp. En vecka senare dök den framkallade filmen upp i brevlådan. 

Lyckan visade sig vara gjord! 

Min första knipspelsbild! Tala om att lyckas på första försöket. Att jag hade valt 

rätt exponeringstid (1/30 s) berodde bara på att det var den snabbaste tid som 

ljuset tillät. Jag hade faktiskt ingen koll då på vilken tid som krävdes för att få de 

utdragna dropparna som på bilden och tänkte inte ens på det. Ibland har man 

tur! 



Allt du behöver veta om Utlängan 

Lars-Gunnar Lundquist berättar om ön och sina upptäckter i det här gamla 

reportaget som tål att visas igen! 

 

 



 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



Fototipset: Om att använda filter 

När jag började fotografera med systemkamera i slutet på 70-talet var filter något 

man måste använda för att kunna få till vissa effekter. Eftersom jag mest använde 

diafilm så var heller inget mörkrumsarbete aktuellt annat än när jag fotograferade 

svartvitt. Idag kan man åstadkomma det mesta i efterarbetet framför datorn om 

man är skicklig. Gillar man att fotografera mer än att sitta framför datorn så finns 

det vissa filtertyper som gör livet lättare och bilderna bättre. De filter jag 

använder idag är s.k. ND-filter, eller gråfilter som man också säger. Dessa filter 

finns i flera varianter men de 2 huvudtyperna är graduerade ND-filter, som 

används för att mörka ner en del av bilden (ofta himlen som kan bli för ljus på 

landskapsbilder om man vill exponera marken rätt) och den andra typen är 

vanliga ND-filter som mörkar ner hela bilden så att man skall kunna fotografera 

med en långsammare slutartid, t.ex. när man vill ge rinnande vatten en mjuk 

dimliknande framtoning. Gråfilter används också vid videofilmning för att få en 

långsammare slutartid så att rörelser ser mer naturliga ut. 

 

Här kommer en länk till en föreläsning om landskapsfotografi och filter: 

https://www.youtube.com/watch?v=47iCQfQuiqw 

https://www.youtube.com/watch?v=47iCQfQuiqw


Boktipset 

Bättre bilder/Natur& landskap 

 

Karshamnssonen Martin Borg delar med sig av sina erfarenheter med många tips 

som kan vara matnyttiga. Så här skriver man om boken: 

”Här delar författaren med sig av sina erfarenheter som naturfotograf i en inspirerande 

handbok. [...] Författaren ger oss både konkreta tekniska tips och mer abstrakta funderingar 

kring natur och naturfoto. I 71 texter och bilder får vi lära oss knep för att fånga motiven i 

naturen på bästa sätt eller förstå naturfotografens sätt att tänka. Texterna är lättlästa. 

Språket är rakt och tydligt. Bilderna håller hög klass och utgör inspiration och exempel för 

de olika tipsen…” 

Boken hittar du här: Bättre bilder / Natur & landskap - Martin Borg - danskt band 

(9789197726047) | Adlibris Bokhandel 

Bättre bilder/Småkryp & växter 

 

Så här skrivs det om boken: ”… Makro- och 

närbildsfoto är tillgängligt för alla. Naturen finns inpå 

knuten, även i stan.  En rabatt i trädgården eller 

parken ger ett överflöd av motiv i form av växter och 

småkryp. Dessutom behöver det inte vara dyrt. 

Bilderna i den här boken är tagna med vanliga 

kompakt- och systemkameror, med enkla tillbehör. 

Använd den utrustning du har. Lägg till den kunskap 

du får i den här boken och lite tålamod, så har du allt 

du behöver!...” 

Boken finns här: 

https://www.adlibris.com/se/bok/battre-bilder-

smakryp-och-vaxter-9789186841010 

https://www.adlibris.com/se/bok/battre-bilder-natur-landskap-9789197726047
https://www.adlibris.com/se/bok/battre-bilder-natur-landskap-9789197726047
https://www.adlibris.com/se/bok/battre-bilder-smakryp-och-vaxter-9789186841010
https://www.adlibris.com/se/bok/battre-bilder-smakryp-och-vaxter-9789186841010


Lokaltipset – HögaSand 

Ett stenkast från Kristianopel ligger HögaSand. Här kan du vandra bland 

sanddynerna mellan 300-åriga höga tallar. Området är naturreservat och på 

länken nedan finns vägbeskrivning, information och karta. 

Själv brukar jag besöka området, som senare på våren även hyser den 

mytomspunna nattskärran, mest för att fotografera dynerna och de gamla tallarna. 

Besök gärna området under morgon/kväll när det varma solljuset färgar tallarnas 

bark nästan röda. I sanddynerna hittar du också det spännande myrlejonet som 

ligger på lur för att fånga någon myra som halkat ner i gropen som den grävt. Där 

nere är det s.a.s. kört och myran blir till mat åt myrlejonet. 

Här är länken till Högasands naturreservat: 

https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/besoksmal/naturreservat/hogasand.html 

 

 

 

 

 

 

 

Myrlejonet ligger nedgrävd i botten på 

gropen och kan ta myran när den glidit 

ända ner. Ibland kommer den upp för att 

dra ner en myra som har fått fäste och är på 

väg upp. 

Längs sanddynerna kan man hitta många 

motiv om man tar det lugnt och tittar sig 

omkring. Åk helst dit på morgonen så 

slipper du också många som besöker 

området mest för att sätta sig och fika. 

https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/besoksmal/naturreservat/hogasand.html


 

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. 

 

 


