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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 
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också komma. Bilder önskas från närvarande medlemmar. 
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Då var det dags för årets fjärde nummer – höstnumret av Naturfoto i 

Sydost. Det blir som vanligt ett nummer med tips om natur och foto i 

höstnaturen här i sydost! Skulle du vilja bidra med några bilder och kanske 

en liten artikel i nästa nummer som kommer att vara färdig i slutet av 

december/början på januari så maila materialet till mig med rubrik ”Artikel 

till NSO nr 1-22”. 

Vad hände i somras? 

Som ni alla vet så blev sommarens flerdagarsutfärder inställda p.g.a. Covid 19. 

Istället för att åka till Varanger, Öland och Utklippan blev det istället 

fotografering på hemma fronten som gällde. En riktigt dålig fjärilssommar, 

faktiskt en av de sämsta på många år t.o.m. på Öland, fick ersättas av ett ganska 

hyfsat sommarsträck av vadare i juli månad. Det var också kul att se att allt fler 

hittar ner till Udda Änne på sommarkvällarna. Flera gånger var vi mer än 10 

personer som fick samsas om platserna på första parkett när kärrsnäppeflockarna 

drog förbi på några meters håll. Det blev trots allt många fina bilder därnere och 

kul var också att sträcket började redan i slutet av juni och varade fram till slutet 

av juli med bara enstaka dagar då det inte kom så mycket. Här kommer lite 

blandade bilder från Udda Änne och några andra platser. 

Att stå på Udda Änne (sydöstra udden på Torhamns udde) brukar vara ett 

stående inslag i min sommarfotografering. I år fick jag ovanligt mycket sällskap. 



I år började sträcket söderut redan i slutet av juni och under juli månad 

passerade flera tiotusentals kärrsnäppor på nära håll… 

 

…och speciellt under blåsiga dagar med västvind så genade många över land så 

att man fick ha ögon i nacken om man skulle hinna med att titta igenom eller 

fotografera alla flockar. Fast med ca 10 000 bilder tagna så blev det ändå en hel 

del skarpa bilder på dessa roliga fåglar. 

  



Roligast är alltid de högarktiska fåglarna från ryska tundran som t.ex. 

kustsnäppor (bilden) och myrspovarna i sina tegelröda sommardräkter. 

 

Det blev också tillfällen att fotografera rastande vadarfåglar som passade på att 

fylla på bränsletankarna. Nästa stora stopp för fåglarna är nordsjökusten t.ex. 

Vaderhavet utanför Holland/Tyskland där det under höstarna kan rasta många 

tiotusentals vadare under lång tid ända fram till oktober/november. 



Kustlabben är en marin fågel som livnär sig bl.a. på att jaga andra fåglar som 

måsar och tärnor för att stjäla deras fiskfångst. Taktiken är att vara så aggressiv 

att tärnorna släpper bytet de har i näbben eller spyr upp redan svald mat för att 

undkomma labbens attacker.  

 

Här är mamma ejder som har koll på sina små. Det är dags att sola lite på Udda 

Änne har hon bestämt sig för. 



En ung skräntärna skriker för full hals för att hålla kontakt med föräldern som 

flyger framför.  

 

En svartsnäppa passerar och avslöjar sig med sitt ljudliga ”tjuiit”. Fågeln 

kommer från den nordiska fjällvärlden eller längre från nordost. En bra dag kan 

man se uppåt 20 olika arter vadare på Torhamns udde under juli-augusti. Under 

augusti-september dominerar ungfåglarna (som flyttar själva) men enstaka 

gamla fåglar kan vara kvar, dock förlorar de sin fina praktdräkt fram på 

höstkanten och det är i stort sett bara i maj-juli månad man ser alla arter så som 

de ser ut i fågelboken. 



Under sommarkvällar med lite ostadigt väder kan man få uppleva riktigt 

fotogeniska väderfenomen här ute i kustbandet. Regnbågar, åskmoln och tromber 

är mina egna favoriter. 

 

Sträckande strandskator från den där magiska kvällen då vi som envist stannade 

kvar fick uppleva den där magnifika regnbågen som vi hoppades på. Den slog 

dock alla våra förväntningar med råge. Och inte en droppe regn fick vi på oss! 



Lite fjärilsbilder blev det också i somras även om det var en dålig fjärilssommar. 

Här en kartfjäril under ett besök vid Sjöarp. 

Hemma i trädgården drog det i höstas planterade gullriset mängder av 

blomflugor och andra små insekter. 



  

 

Mina plymspiror lockade 

bl.a. flera olika arter av 

blombockar 

Även i år fick jag besök av 

eldsnabbvingen som här 

besöker den marockanska 

myntan, känd för att vara ett 

essentiellt tillbehör i 

sommardrycken Mojito. 

Text och foto: Tony Svensson 



Dags att höstplantera till nästa års blomning 

September månad är en riktigt bra månad för plantering av både färdiga växter 

som sticklingar som bildat rötter. I förra numret berättade jag lite om detta. Här 

kommer nu en liten guide av mina egna favoritväxter för att locka fjärilar och 

andra insekter till trädgården. På sidorna ovan ses även gullris och plymspirea 

som jag inte tar upp igen. (Det går bra att öka storleken i pdf-läsaren för att bättre 

studera växtbilderna). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kungsmynta/oregano är en av de växter 

som drar allra mest insekter. Har man väl 

planterat den i sin trädgård är den lätt att 

föröka genom att dela plantorna. Den 

sprider sig också lätt på egen hand. På 

bilden ses en slåttergräsfjäril som äter 

frukost. Blommar från juli till början på 

september. 

Låt gärna gräslöken gå i blom! Många 

fjärilar gillar den. Förökas bäst genom 

delning. Kan blomma från juni till juli 

 

Rododendron är en traditionell trädgårds-

växt som vissa varma år kan börja blomma 

tidigt i maj. Humlor, svärmare (bilden) och 

andra fjärilar besöker gärna den. Tänk på 

att den ska ha något sur jord om du 

planterar nytt. Det finns särskild 

rododendronjord att köpa men man kan 

också göra egen genom att blanda rikligt 

med eklöv och vanlig planteringsjord 



  

 

 

 

 

  

 

 

Buddleja, eller fjärilsbuske som den också 

kallas, är en av de mest kända 

fjärilsmagneterna. Finns i olika storlekar 

och färger. Bäst tycker jag de rosa, Lila 

och ceriserosa är. Blommar i juli-

september och förökas genom sticklingar 

som tas i juni och planteras ut i september. 

Marockans k mynta är en  av otaliga 

myntor på marknaden. Den drar till sig 

väldigt mycket mindre insekter som 

blomflugor och långhorningar. Växten 

används till både mat och drycker. 

Blommar i juni till september och kan 

förökas genom delning av plantan. 

Backtimjan växer vilt i sydöstra Sverige 

och gillas av många insekter. Det finns 

både vita, röda och lila varianter att köpa. 

Blommar under hela sommaren och kan 

förökas genom delning. De sprider sig 

ganska fort på egen hand om de trivs. 

Flerårig pipört gillas bl.a. av humle-

dagsvärmare. Den kan börja blomma i 

månadsskiftet maj-juni och hålla på till 

slutet på augusti. Förökas med sticklingar 

och är mycket tålig mot både torka och 

regn. 



  

 

 

 

 

  

 

 

Isop är en gammal kryddväxt som drar till 

sig allehanda insekter.  Den trivs inte med 

för mycket vattning utan bäst är att se till 

att det torkar ut mellan vattningarna. Kan 

förökas genom delning eller sjävsådd 

Kantnepeta/kattmynta är väldigt tacksam 

och tålig. Den självsår sig och på så sätt är 

det lätt att utöka ytan med denna riktigt 

fina insektsmagnet. Den älskas av de flesta 

fjärilar och är ett givet inslag i fjärils-

trädgården, Blommar maj-september och 

kan klippas ner för en andra blomning. 

Kan delas med bra resultat.  

Salvia av olika arter och underarter bör finnas i fjärilsträdgården. Från den låga varianten 

på stäppsalvia till en stor buske av kryddsalvia är det ett stort spann i både utseende och 

storlek. Gemensamt för de flesta salvior är att de börjar blomma relativt tidigt – varma år 

från maj månad . Kan blomma fram till juli och i vissa fall till början på augusti. Kan 

förökas genom delning eller sticklingar.  På bilderna ses olika varianter av stäppsalvia. I 

min trädgård finns också kryddsalvia och skogssalvia. 



  

 

 

 

 

 

Rosenstaven som finns i rosa och vitt 

blommar i juli-september och är också den 

en insektsmagnet av stora mått. Växten 

förökas genom delning av rotknölarna och 

detta kan göras både höst och tidig vår. På 

bilden syns den numera ovanliga silver-

smygaren 

Timjan är en populär kryddväxt som finns 

i många varianter. Här den traditionella 

som ger mig färsk timjan 7 månader om 

året och är en viktig tillgång för humlorna. 

Den kan börja blomma rikligt redan i maj. 

Kan förökas genom delning. 

Basilika gillas även av 

insekterna. Det finns många 

sorter och min favorit är 

”Magic Mountain” som är den 

stora plantan till vänster i bild. 

Denna kan bli nästan en meter 

i diameter under en säsong. 

Basilika klarar inte den 

svenska vintern men man kan 

ta sticklingar som sedan tas in 

och får övervintra som en 

prydnadsväxt. Då kan man 

behöva klippa ner den någon 

gång så den inte blir ranglig. 

Planteras ut i början på maj 

och blir genast en favorit för 

humlorna. 



  

 

 

 

 

Lavendel och röd rudbeckia/röd solhatt är två ganska vanliga växter i svenska trädgårdar. 

Bägge gillas av fjärilar och andra insekter. 

Blommande buskar hör 

även de till en trädgård 

anpassad till insekter och 

fåglar. Välj helst buskar 

som blommar tidigt (april-

maj) och har ätliga bär. 

Röda och svarta vinbär, 

krusbär och rosenrips (ej 

ätlig för människan) är de 

tidigt blommande bär-

buskar jag valt i min 

trädgård. De flesta buskar 

kan förökas genom 

sticklingar. Vinbär kan t.ex. 

året efter sticklingen tagits 

bli ca 70-80 cm hög och 

blomma året därpå. 



  

 

 

  

 

 

 

 

I gräsmattan försöker jag speciellt under april-maj se till att inte klippa så ofta och 

överallt på tomten. Fibblor, maskrosor och tusensköna ger mat åt insekterna då inte så 

mycket annat har börjat blomma. Har du en sälg på eller intill tomten så var rädd om den. 

Det är ett av de absolut viktigaste träden för insekterna under den tidiga våren. 

Vilda klängväxter som kaprifol och 

murgröna är också växter som du ska vara 

rädd om och inte ta bort om du har dessa 

på eller intill tomten. Kaprifolen eftersom 

den älskas av många nattaktiva fjärilar och 

murgrönan för sina bär som äts av fåglar. 

Dessa finns också att köpa i flera varianter 

hos trädgårdsmästaren 

Åkervädd och fältvädd är två av de, för 

fjärilarna, viktigaste ängsväxterna. De 

finns även att köpa till trädgården och är 

tacksamma med ganska lång blomning. På 

bilden ses den nu ganska ovanliga 

hagtornsfjärilen som ofta ses på åkervädd 

här i sydost. 

Text och foto: Tony Svensson 



Håll koll på höstens invasionsrörelser av nordliga, östliga och 

sydostliga fåglar och insekter. 

Nu under september-oktober brukar vi få besöka av udda arter som besöker 

landet i stora antal. Förra året var det aftonfalkar och tallbitar som sågs i stora 

antal. 

Även i år har många aftonfalkar hittat till Sverige efter ett par veckors högtryck.. 

I skrivandets stund (slutet av augusti) finns det två unga aftonfalkar stationära 

på Torhamns udde sedan 4-5 dagar tillbaka och flera har setts på andra ställen i 

Blekinge och Kalmar län. 

Invasionsrörelser hos fåglar uppkommer p.g.a. väder och luftströmmar som 

påverkar flytten eller av att hela populationer av arter flyttar på sig antingen 

p.g.a. väderbetingelser eller matbrist. Detta är fallet med t.ex. tallbitar och 

bändelkorsnäbb. Förutom fåglar kan man också under sensommar och den tidiga 

hösten se insekter som t.ex. stor dagsvärmare och även andra svärmare och 

trollsländor som kommer från syd/sydost. Dessa kan komma till oss likt fåglarna 

i stora antal och ses på många ställen i landet efter högtrycksväder med stadiga 

luftströmmar från sydost. Det räcker dock inte med lokala vindar som bara ligger 

över östersjöområdet utan det behövs luftströmmar som går nerifrån svarta havet 

eller längre ifrån. 

För att veta om det är invasionsrörelser på gång så är det bara att kika in på 

Artportalen och se efter. Man bör dock ha koll på vilka arter som det brukar 



handla om. När det gäller fåglar kan nämnas t.ex. aftonfalk, tallbit, 

bändelkorsnäbb, biätare, smalnäbbad nötkråka och vanlig nötkråka, stäpphök, 

bredstjärtad labb, vitvingad tärna och bergfink som vissa år kan uppträda i 

flockar om flera hundratusen individer. 

Tallbitarna gladde många fågelintresserade förra hösten med massuppträdande i 

nästan hela landet. 

  
Under augusti-september får vi vissa år besök av stor dagsvärmare i våra träd-

gårdar eller ute i naturen. Den är släkt med den vanliga humledagsvärmaren. 

 



Boktipset 

 

Det har blivit dags för en ny omgjord och ännu fylligare version av Brutus 

Östlings Konsten att fotografera fåglar och andra djur! Boken passar väldigt bra 

för både nybörjaren och den som hållit på ett tag. Första versionen var bra med 

mycket innehåll som avhandlade det mesta som har med fotograferingen av djur 

att göra. I den nya versionen har man dessutom lagt till en massa, och helt skrivit 

om kapitlen, om kameraval och teknik.  

Här är ett utdrag ur beskrivningen av boken: 
”I detta nya mastodontverk i stort format delar Brutus Östling frikostigt med sig av allt man behöver veta 

för att kunna ta bättre natur-, djur- och fågelbilder. Här ges råd om vilken utrustning som passar bäst 

beroende på var huvudintresset ligger, hur du får skarpa bilder av svåra motiv som till exempel fåglar i flykt 

men också om hur du medvetet kan arbeta med oskärpa. Hur exponerar jag rätt? Hur komponerar jag en 

bild? Hur fotograferar jag landskap med stjärnhimmel? Skiljer sig tänkandet hos en fotograf som främst 

arbetar med böcker från tänkandet kring annan fotografering? Brutus handgripliga råd och tankar kring 

fotograferingen i kombination med ett högklassigt bildmaterial med många exempel ger dig de svar du 

söker. Version 2.0 bygger till delar på den uppskattade texten i Brutus Östlings första handbok, utgiven år 

2013. Men texterna har arbetats om och en rad nya kapitel har tillkommit. 

Dessutom är det ett helt nytt bildmaterial med nya bildtexter. Den här gången har Brutus också själv valt att 

ansvara för den grafiska formgivningen, för att på så vis kunna ge bilder och text bästa möjliga utrymme. 

En annan nyhet är att de två kapitel som handlar om val av utrustning och grundläggande 

kamerainställningar nu är skrivna i samarbete med Christian Nilsson, som under femton år var tidningen 

FOTO:s ansvarige tekniska redaktör och idag driver webbsidan Objektivtest.se. Den kombinerade 

expertisen resulterar i en uppsjö av konkreta råd och värdefull information, både för dig som är total 

nybörjare och för dig som redan provat på natur-, djur- och fågelfotografering men vill dyka ned djupare i 

ämnet….” 



Stenfalk med lyckad jakt 

Nu är det tid för rovfåglar. Varje lördagförmiddag har vi öppet hus vid Johnnys 

kulle på Torhamns udde. Första helgen blev det många obsar och bilder på 

aftonfalk och sparvhök samt en brunglada som sträckte ut mot sydväst. Det är 

inte heller omöjligt att få uppleva falkar och hökar som jagar ute på udden i 

september och oktober. Johnny själv visar här några bilder på en lyckad jakt från 

förra året. 

Stenfalken har valt ut ett lämpligt byte, en stare som blivit isolerad från flocken. 

Det var lätt fixat! Dags för middag! 



Här ser man hur liten stenfalken egentligen är. 

Fågeln är en ungfågel som bara är några månader gammal men ändå är en bra 

jägare! 



Det är inget fel på aptiten i alla fall. 

Stenfalken är vår minsta falk och häckar i norra Sverige och österut. 

Foto: Johnny Olsson 



Missa inte höstfärgerna! 

De där vackra höstfärgerna är lätta att missa med kameran. Plötsligt är det 

gråmulet, blåsigt och löven har trillat av träden. För att råda bot på detta kommer 

vi i Naturfotogrupp Sydost att göra en liten vandring längs Mörrumsån och 

kanske har vi också turen att få se och fotografera hoppande laxar. Kanske blir 

det också en extrainsatt fototur till Vambåsa/Kvalmsö. 

Mörrumsån, oktober 2019 

 

Fototur till 

Vambåsa/Kvalmsö 

2019. 



Min spegeldamm vid gömslet färdigpyntad med höstfärger, oktober 2019 

Glöm inte heller alla frukter och bär ute i naturen som ger färg åt landskapet! 

 



 

Det går att hitta vackra höstfärger långt in i november. Här är det odontuvor 

som lyser i gälla färger i ett annars gråmulet Torhamns udde, 16 november 

2019. 

  

 

 

 

 



Tubtipset – Landskapsfoto, vitbalans och oväder 

Vill du också bli bättre på att ta landskapsbilder som har det där extra? Att få till 

vackra kompositioner och häftiga vinklar med snyggt ljus handlar inte om att åka 

till exotiska platser utan om att lära sig hur kameran och ljuset fungerar. Jag har 

samlat ihop lite youtubelänkar som jag hoppas kan ge dig lite inspiration till att 

gå ut och fota lite landskap på hemmaplan. 

https://www.youtube.com/watch?v=CxallCT2RhE 

Gustav Larsson ger lite tips för nybörjaren. 

https://www.youtube.com/watch?v=Lv6tJFO7BsY 

Bra tips om vitbalans och hur det påverkar bilden. 

https://www.youtube.com/watch?v=5xrExtW1Fd4 

Niclas fotograferar skog i sitt hemmalandskap. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZmjEeB3V4yU 

Niclas fotograferar i svampskogen. 

  

 
Glöm inte heller att fotografera när det är ostadigt väder och risk för oväder.  

Många gånger får man då ett helt oväntat och ibland effektfullt ljus som kan 

göra hela bilden även om man i stort sett saknar ett vettigt motiv. Se också min  

bild på segelbåten i regnbågen tidigare i detta nummer. En vanlig dag hade 

bilden varit ganska tråkig och lik alla andra segelbåtsbilder från Udda Änne! 

https://www.youtube.com/watch?v=CxallCT2RhE
https://www.youtube.com/watch?v=Lv6tJFO7BsY
https://www.youtube.com/watch?v=5xrExtW1Fd4
https://www.youtube.com/watch?v=ZmjEeB3V4yU


Ta många bilder på vanliga djur 
Ibland slås jag av att vissa personer har så svårt att trycka ner avtryckarfingret 

och fotografera vanliga fåglar och djur. Hur ska man kunna bli säkrare på att hitta 

ett snabbt djur på bråkdelen av sekund med teleobjektivet eller hinna med att 

panorera mjukt och hålla fågelns i centrum av bilden där autofokuspunkterna 

fungerar bäst om man inte tränar! Annat var det för 20 år sedan då man hade film 

i kameran och varje exponering kostade flera kronor. Nu med dagens 

digitalkameror är det billigare än någonsin med att slösa på bildrutorna. Ut och 

träna på vanliga motiv som flygande vadare och jagande sparvhökar eller 

förbiflygande flockar med grönsiskor! Plötsligt har du drömmotivet framför dig 

och då gäller det att rörelserna och knapptryckandet sitter i ryggmärgen. 

Hösten är en utmärkt tid att träna på kameratekniken med teleobjektiv. 

Sparvhökar, som här på bilden, passerar snabbt på ibland några meters håll och 

nere vid stranden finns ofta några kringflygande vadarflockar, dock i tråkiga 

vinter- eller ungfågeldräkter. Men vad gör det? När den gamle stäpphöken eller 

den jagande pilgrimsfalken flyger förbi på nära håll är du glad om rörelserna 

och kameratekniken sitter i ryggmärgen. 

 



Upplättningsbelysning i svampskogen 
Jag har precis mottaget ett litet paket med något jag ska testa att använda under 

kommande höstfotografering i skogen t.ex. för svampar och mossor. Det är en 

liten LED-belysning med tillhörande filterkit för att ändra färgen på ljuset. 

Inspirationen kom från en Youtubevideo av Niclas Virsén (se nedan). Jag har 

tidigare provat med blixtbelysning satt i upplättningsläge och det fungerade 

hyfsat bra men med en liten LED-belysning tror jag det ska bli lättare att t.ex. 

belysa svampens undersida så den i sotar igen i skuggorna. En stor fördel med 

denna form av belysning är ju också att man ser resultatet innan man tar bilden 

och då kan modifiera ljusriktning och ljusstyrka. Det ska bli riktigt spännande att 

testa. Belysningen kan ju också användas till annat fotograferande på nära håll 

(under halvmetern eller längre med starkare belysning än den jag valde). Jag 

kommer att återkomma med resultat, antingen i nästa nummer eller på hemsidan. 

Här kommer en länk till lite av det jag hittade när jag sökte på nätet: 

https://www.cyberphoto.se/sok?filters%5Bcustom_fields.catgory%5D%5B0%5D

=LED-belysning&offset=0&q=led%20belysning 

Och här är ett exempel på en smidig och stark liten belysning som är dimbar både 

gällande ljusstyrkan och färgtemperaturen: 

https://www.dext.se/sv/tillbehor/leofoto-fl-l120-led-belysning.html 

Och här kommer länken till Niclas video när han använder mobiltelefonen:  

https://www.youtube.com/watch?v=YUic2EdUnWc 

  
 
Kunde inte låta bli att gå ut och testa lite. På den första bilden ville jag belysa blomman 

underifrån så att hårigheten kom fram och på den andra bilden belyste jag med varmt 

ljus från sidan så att den runda formen och färgerna på fröhuset framträdde bättre. 

https://www.cyberphoto.se/sok?filters%5Bcustom_fields.catgory%5D%5B0%5D=LED-belysning&offset=0&q=led%20belysning
https://www.cyberphoto.se/sok?filters%5Bcustom_fields.catgory%5D%5B0%5D=LED-belysning&offset=0&q=led%20belysning
https://www.dext.se/sv/tillbehor/leofoto-fl-l120-led-belysning.html
https://www.youtube.com/watch?v=YUic2EdUnWc


Nostalgibilden 

Alla kommer väl vi ihåg vissa av de första bilderna vi tog som vi blev väldigt 

nöjda med och kanske t.o.m. förstorade upp och hängde på väggen! Jag tänkte att 

detta skulle kunna vara en kul grej att ha här i medlemsbladet. Välj ut en 

”gammal” bild (relativt beroende på hur länge man fotograferat förstås!) och 

skriv några rader om den så hamnar den här i slutet av nästa nummer. Jag är först 

ut och har valt en bild från min första Varangerresa 1986, långt innan 

digitalkamerans era. 

Vi var tre kompisar som sträckkörde upp till Varanger i en gammal Ford. 

Därefter bar det västerut genom Norge och sedan söderut genom Norge ner mot 

Lofoten och ön Röst. Efter det hemåt genom Sverige efter en glaciärvandring på 

Svartisen i Norge. Det var en fantastisk resa även om vi borde rekat bättre för att 

hitta fler fina ställen på Varanger. Jag fick fotografera mina första lunnefåglar 

och det fantastiska nordliga fjordlandskapet och mycket mer så visst var man 

nöjd även om man snart ville tillbaka. Bilden är tagen på Porsangerhalvön 

(väster om Varanger) i midnattssol, och bara det var ju en upplevelse! 

 

 

Porsangerhalvön i midnattssol, 1986 



 

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. 

 

 


