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Omslagsbilden är från Örjan Rubin (även sid. 30). 

 

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 2500 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 plus optimering av 

bilderna. 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 januari och det blir förstås ett vinternummer med blandat 

innehåll. Bilder och texter önskas från medlemmarna. Även äldre bilder önskas, gärna 

med en liten historia där till. Reportage om vinterfotografering av valfri genre önskas 

till nästa nummer! 

mailto:tonyeagle55@hotmail.com


Fåglar, däggdjur och insekter m.m. med ett enda objektiv 

Test av Olympus telezoom 100-400/5-6,3 IS 

Många kameratillverkare har idag prisvärda telezoomar med bra närgräns. Även 

tredjeparts objektivtillverkare som Sigma och Tamron har liknande objektiv som 

passar till flera olika kameramärken. 

Priserna varierar från ca 8000 kr (Tamron för Nikon och Canon) upp till över  

30 000 (Sonys 100-400). I stort sett kan man säga att priset avspeglar 

bildkvalitén som objektiven levererar. Alla dessa 100-400 zoomar ger dock 

överlag god bildkvalité och det är mest när man jämför sida vid sida som man ser 

hur mycket skarpare, som oftast, ett dyrare objektiv är. 

Jag har inhandlat och under sommaren testat Olympus telezoom: 100-400/5-6,3 

IS och även jämfört den lite grand med deras 300/4 som är ett och ett halvt steg 

ljusstarkare och ungefär dubbelt så dyr. Frågorna jag ville ha svar på var om jag 

kunde använda objektivet till allt det jag köpte den för; nämligen insektsfoto, 

djurbilder (framför allt fåglar) samt landskap och videofilmning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objektivet, som kostade nästan 

14 000 kr, visade sig till en 

början vara betydligt svårare att 

fotografera med än mitt 300/4. 

Anledningen var framför allt att 

bildstabiliseringen inte nådde 

upp till samma dimensioner 

som det fasta telet 300/4 som ju 

är nr 1 (eller möjligen nr 2 efter 

Canons introduktion av sina 

senaste kameror och linser). 

Efter lite tillvänjning fungerade 

det ändå bra.  

En annan skillnad som jag 

skriver mer om är den inte 

riktigt lika vassa autofokusen 

vilket förmodligen beror på den 

lite sämre ljusstyrkan. 

 



Bildstabilisering – IS 

Att IS:en skulle vara sämre än på 300/4, som ju har något som heter Sync IS där 

kamerans och objektivets stabilisering samverkar, hade jag klart för mig efter att 

ha läst och sett tester. Frågan var bara om det skulle räcka för oss 

frihandsfotografer? Till en början var antalet keepers vid den längsta 

brännvidden pinsamt låg. Jag kom efter några timmars testande på en teknik som 

höjde antalet skarpa bilder väsentligt. 

         Om jag väntade en halvsekund med att exponera efter att ha aktiverat 

autofokusen så stabiliserades bilden bättre och jag slapp oskärpa på grund av att 

bilden hoppade runt lite under den första sekunden efter att jag satt fingret på 

avtryckaren och aktiverat AF. 

Slåttergräsfjärilens öga och sugsnabel blev skarpa när jag fotograferade på kort 

avstånd med 400 mm. Som alltid på sådana här bilder så gäller det att ta många 



bilder. Jag brukar köra korta salvor om 7-8 bilder ca 3 gånger om jag hinner. Har 

jag tur blir någon eller några bilder skarpa. Det räcker att jag eller fjärilen flyttar 

sig någon millimeter och inte autofokusen hänger så blir det suddigt på fel ställe 

och skarpt på något annat ställe. 

Autofokus 

Autofokushastighet och träffsäkerhet beror på både objektivet och kameran. Jag 

jämförde genom att använda samma kamerahus med bägge objektiven jag nämnt. 

Jag upptäckte att zoomen fokuserade något långsammare och med lite sämre 

träffsäkerhet. Det var dock inte värre än att kombon hann med att sätta fokus på 

flygande vadare på nära håll. På bilderna på myrspovarna är den andra bilden ett 

utsnitt av den första och maximalt förstorad utan tillagda pixlar (100% crop).  

 

Myrspovar på sträck vid Udda Änne i somras. Jag testade objektivet under ett par 

dagar men sedan blev det 300/4 (Olympus och Nikon) eftersom det senare 

kvällsljuset inte riktigt favoriserar ett objektiv med f/6,3. Jag gillar inte heller att 

kompensera med för högt isotal utan brukar höja till max 640 ISO  med 

olympuskameran även om jag vet att den klarar betydligt högre. 



 
Här är utsnittet i 100% crop. 

Färgåtergivning 

Färgåtergivningen i objektivet är lite mer dämpad än i objektiv från Olympus 

proserie. Detta får man kompensera för i efterhand i raw-hanteraren. Bäst är att 

göra en preset för just detta objektivet. För mina andra pro-objektiv (12-100/4, 

40-150/2,8 samt 300/4) använder jag en annan preset (förinställning) som inte 

höjer mättnad och klarhet lika mycket. 

Skärpa 

Skärpan direkt ur kameran innan den obligatoriska bildbehandlingen i 

rawhanteraren är inte lika rakbladsvass som från 300/4. Jag behöver nästan alltid 

öka skärpan på huvudföremålet (oftast djuret) ca 10-20 % mer än vad som 

behövs med 300/4. Använder man skärpning som skärper hela bilden, efteråt 

eller genom att höja skärpan i kameran då man kör jpg, så riskerar man att tillföra 

mycket brus i bilden. Detta är ganska typiskt när man tittar på bilder av 

fotografer som använder billigare objektiv och inte behärskar selektiv skärpning i 

sitt bildprogram. Även med bra objektiv kan det bli fula halos runt djuren och 

brus om man skärpt bilden utan att använda någon selektiv metod (t.ex. pensel, 

mask eller friläggning).  

Totalt sett är jag nöjd med skärpan som objektivet presterar och den sista 

uppskärpningen som kanske tar några sekunder extra per bild i datorn gör att det 

är svårt att se skillnad på om jag använt 100-400 eller 300/4. 



Macromöjligheter och förstoring 

Objektivet har som sagt möjlighet att zooma mellan 100 mm-400 mm. På 

Olympuskamerorna innebär detta samma bildvinkel som mellan 200 mm-800 

mm på en kamera med fullstor sensor. Beskär man sedan bilden till hälften eller 

en tredjedel så motsvarar detta 400 mm-1600 mm (beskärning till hälften) eller 

600 mm – 2400 mm vid beskärning till en tredjedel, vilket är vanligt att jag gör 

speciellt vid fågelbilder. Inte konstigt att det krävs extrem bildstabilisering för att 

sökarbilden ska vara stilla vid frihandsfoto!!! 

Dessa möjligheter till små bildvinklar tillsammans med en bra närgräns strax 

över metern gör att både 300/4 och 100-400/5-6,3 är ytterst lämpade att använda 

då man smyger på ibland skygga insekter. Tar man många bilder (helst med den 

helt tysta elektroniska slutaren) så kan man räkna med en hel del skarpa bilder 

som man garanterat aldrig skulle ha fått om man var tvungen att använda ett 

vanligt macro och fotografera på någon eller några decimeters avstånd. 

 

Bred trollslända i min trädgård. Förstora gärna upp sidan i pdf-läsaren så ser ni 

att objektivet presterar ganska bra. 

 



För landskap och filmning 

Eftersom objektivet verkar vara skarpast mellan 100-250 mm så fungerar det 

också bra för landskapsfotografering på lite avstånd. Växtbilder tagna på mellan 

150-300 mm ser också riktigt fina ut med riktigt bra skärpa. När det gäller 

filmning så beskär jag aldrig i filmprogrammet utan kör med största upplösning 

på lägsta iso och använder nästan alltid stativ. I och med detta ser 4k-

filmsnuttarna (och även film tagna med lägre upplösning som full-HD) sagolikt 

bra ut. I och med att jag använder stativ behöver jag inte heller bekymra mig om 

att bildstabiliseringen inte är lika vass som på mitt 300/4. Detta är det givna 

objektivet på kameran när den är satt i filmläge, framför allt tack vare 

zoomfunktionen så jag slipper byta objektiv när jag väl hittat ett motiv jag gillar. 

Större kusttrollslända med byte 

 

Hantering och vikt 

Objektivet väger strax över 1 kg, alltså något lättare än 300/4 som väger 1200-

1300 g. Såväl stativfot och motljusskydd känns rejäla och pålitliga. 

Zoomfunktionen är något trög och jag hade föredragit något mjukare vridning 

just för att kunna zooma mjukt under filmning som man i och för sig kanske bara 

gör på vart 100:e tagning. För fotofunktionen är motståndet precis lagom. 



Första dagen jag använde objektivet vid Johnnys kulle kom fyra rådjur 

förbitrippande och tog sig sedan en rejäl simtur ut i Torhamnsfjärden innan de 

gick iland igen på naturreservatets norra delar.  

 

 
Utsnitt från den första bilden 

 

 



 

 
 

Mitt allra första försök på tomtens svartvita flugsnappare under första dagen jag 

testade objektivet. Här lyckades jag inte riktigt få till skärpan så frustrationen var 

annalkande. Det hör också till saken att det var lite blåsigt och fågelns 

kroppsfjädrar rörde sig i vinden. Hade jag bländat upp lite och höjt iso lite skulle 

jag kunnat minska slutartiden till hälften och fått skarpare bilder med minimal 

kvalitetsförlust. Det är lätt att vara efterklok! 



En av årets fåtaliga tistelfjärilar i min trädgård fick givetvis agera modell! 

 
 Även humlorna var tacksamma modeller vid skärpetesterna på frihand 

vid 300-400 mm. 



Den humlelika humlebaggen var en riktig höjdare! Förstora gärna bilderna i pdf-

läsaren för att se om skärpan räcker för dig eller om du ska satsa på en mer 

påkostad zoom/fast tele till ditt kamerasystem. 

 

Bilderna är inte lika skarpa (direkt ur kameran) som med t.ex. Canons eller 

Nikons egna 100-400 av senaste versionerna. Dessa kostar dock åtskilliga 

tusingar mer än de lite billigare zoomarna (inräknat nikons egna 150-500). Vill 

du ha riktigt snabb AF på en zoom för t.ex. fågelfoto kanske du ska överväga det.  



 

För att få hela fjärilen skarp krävs att du har kamerasensorn helt parallell med 

fjärilens sida. På en sådan här bild tycker jag inte det gör så mycket att skärpan 

ligger på nedre delen av fjärilen. Kartfjäril i sjöarp – juli 2021. 

 



Gammafly på min röda solhatt. Första bilden är ett utsnitt för att visa vad man 

kan förvänta sig skärpemässigt även med ett mellanklassobjektiv om tekniken är 

upptränad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bilden på de små (ca 12 mm 

långa) bastardsvärmarna får 

avsluta testbildsserien. 

Avslutningsvis kan jag med facit i 

hand konstatera att jag är ganska 

nöjd med köpet och tänker 

behålla zoomen. Bara möjligheten 

att under en längre promenad 

kunna använda objektivet till allt 

från fågelfoto till fotografering av 

små insekter och växter samt 

tighta vyer i landskapet gör att 

denna sitter på kamerahuset när 

jag vill vandra lätt utan att ha en 

tung kameraryggsäck full med 

prylar. Länge leve lättvikts-

utrustning med bra närgräns! 
Text och foto: Tony Svensson 



Sommarhälsning från Jan-Olof Olsson 

Jan-Olof Olsson skickade en sommarhälsningar med några sommarbilder från 

Torhamns Udde. 

Kustsnäppor på sträck vid Udda Änne 

 
 
Törnskatan sitter och lurar i sin buske… 



Ett gäng myrspovar passerar på väg mot sydväst. 

 
Silver- och fisktärneungarna flyger gärna ner på en sten och sätter sig när 

bensintanken behöver fyllas på. Vissa av dem ska flytta väldigt långt tillsammans 

med sina föräldrar. 

 



Spillkråkor kommer ibland ner till udden och vänder sedan förskräckt norrut när 

de ser havet! 

 

 
 
I enebuskhavet sitter en tornfalk och spanar efter byten. 



Havsörnsbonanza på Flatanger 
 

Under året har jag varit iväg tre resor, två till Kalvträsk för kungsörns 

fotografering och nu senast till Flatanger för havsörns fotografering.  
Resan till Flatanger i Norge tänkte jag visa lite bilder ifrån. 

Det var två år sen jag var där sist, då var vädret blåsigt och regnigt men nu, de 

sista dagarna i augusti, var vädret på sin bästa sida. 

 

Vi bodde hos och guidades av Ole Martin Dahle i Lauvsnes. Ole vet exakt vad 

han lägger båten för att kunna få de bästa fotolägena och tillsammans med 

trutarna som han matar med hundmat typ frolic lockar han örnarnas nyfikenhet 

och där han slutligen slänger ut en makrill som örnen ej kan motstå. 

 

Det saknas inte fotomöjligheter det vill jag lova, action hela tiden, många dyk, 

slagsmål i luften. Som mest var det fem örnar igång samtidigt, lite kalabalik i 

båten och hjärnan. Det blev 3600 bilder de två dagarna vi var ute till sjös. För de 

som analogfotar blir det omräknat 100 st. 36 rullar och en massa mörkrums-  

arbete, puh! 

 

 
 
På väg ut under spänd förväntan! 



 
Trutarna är snabbt på plats när det vankas mat, här på kompisen Ivan. 

 

Många havsörnsdyk blev det! 



 

 

Även trutarna gjorde sig bra på bild 



Inte mycket till fisk, det där! 

Det här ser bättre ut! 

 



Den som gapar efter mycket… 

 

 

 



Dagens snyggaste pose! 

 

 

Den gamle hade god fiskelycka vid smörgåsbordet. 

 

 



Två vuxna örnar och en yngre vilar middag. 

Text och Foto: Kent Nilsson 

 

Den som vill veta mer om havsörnssafaris med Ole Martin Dahle i Lauvsnes behöver bara 

googla och kommer att finna både videos och reportage om honom och havsörnarna där.  

Kungsörnsfotografering, som Kent nämnde,  erbjuds på flera ställen i Sverige från gömsle. 

 

 

Johnnys actionhörna  
Denna gången får vi se på hur de vitkindade gässen med sina ungar antastas av 

kråkor och havsörn men verkar att försvara de små väl. På många håll i landet 

har den extrema populationsökningen hos de vitkindade gässen helt avstannat 

och till och med ersats av en kraftig nedgång i populationerna. Havsörnens 

häckningsframgångar sägs vara en av orsakerna eller kanske till och med 

följderna av den extremt goda tillgången på gässlingar. Nu med minskad tillgång 

på gässlingar kan det bli så att även havsörnens ökning kommer att avstanna. Det 

blir spännande att se utvecklingen de närmaste åren! 

Här kommer Johnnys bildsvit signerat ”actionkungen”! 

 

 



 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

Till slut ger kråkor och havsörn upp och om det blev något byte taget förtäljer 

inte bilderna. Vi återkommer i nästa nummer med mer action från Johnny. 

 

 



Nostalgibilden 

Denna gången visar jag ett par gamla diabilder från min första varangerresa, 

någon gång i mitten på 80-talet. Resan kommer jag ihåg mycket väl eftersom den 

gjordes i en mycket väl begagnad ford Taunus som hade sett sina bättre dagar. Vi 

var tre kompisar som packade bilen full och körde hela vägen från det 

småländska höglandet upp till Varanger. Efter ett antal dagar på Varanger bar det 

väg västerut och vi följde den norska kusten söderut något hundratal mil innan vi 

sedan körde in i Sveriges igen och vidare tillbaka till Nässjö och Vetlanda – En 

resa på nästan 800 mil. Det blev en oförglömlig resa med ett antal minnesvärda 

små äventyr. Första besöket på Hornöya, syltefjordsstauran och fisketuren vid 

Saltstömmen (med en av Europas kraftigaste tidvattenströmmar) var upplevelser 

som jag sent ska glömma. Vid något tillfälle kanske jag berättar om hur det gick 

till då jag skådade den enorma havskatten i vitögat vid Saltströmmen, men det får 

bli en annan gång. 

 

Nesseby kyrka i klassiskt himmelskt ljus. Nesseby ligger ganska långt in i 

Varangerfjorden och är även en god fågellokal med bl.a. häckande närgången 

jorduggla som setts varje gång jag varit där (ett tiotal gånger). 

 



Åter igen en bild med riktigt jesusljus! Denna tog jag när vi var på väg västerut 

från Varanger sydsydost om Nordkap. Bilden tagen mitt i natten. 

Text och foto: Tony Svensson 

 

Mera fiskgjuse 
Förrutom omslagsbilden så skickade Örjan även denna läckra gjusebild: 

 



Sommarhälsning från Karin Sandström 

Karin skickade en sommarhälsning med några bilder från promenaderna med 

Valle. 

Silverstreckad pärlemorfjäril ovan och vinbärsfuks nedan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rådjur springande på fält vid kommande E22 och råbock i potatisåkern. 

 



Sorgmantel suger fukt i gruset. Hunden Valle nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotografera fåglar, men var? 

Om du gillar att fotografera fåglar kanske du brukar besöka kända fågellokaler 

som Torhamns udde eller Ottenby. Men det måste ju finnas fler ställen som kan 

vara potentiellt intressanta! Naturbokhandeln har som ni kanske vet flera guider 

till fågellokaler i hela landet och det är ju bra. Nu finns också ett annat alternativ 

som är under uppbyggnad och som växer i omfång. 

På birdlife Sveriges hemsida, birdlife.se, väljer du fliken ”fågelintresse” och 

sedan ”Svenska fågellokaler”: 

 

Du kommer då till avdelningen om fågellokaler. Sedan är det bara att fortsätta 

och välja önskad landsdel och därefter regionalföreningen där du ämnar göra ditt 

besök: 



 

 

Som synes på bilden finns det en hel del lokaler att välja på bara här hemma i 

Blekinge. Materialet om Blekinge är till stor del baserat på boken fågellokaler i 

Blekinge, fast något omarbetad och moderniserad på idéel väg i vår 

regionalförening. Längden på texterna till respektive lokal varierar men för 

många lokaler finns det en hel del skrivet: 

 



 

Här är en liten del av beskrivningen för Olsäng. Som komplement till kartorna 

rekommenderas Världens (förmodligen) bästa gratistjänst av kartor i olika skala 

som finns på Länsstyrelsens hemsida. Här nedan är direktlänk till alla Sveriges 

kartor som tidigare såldes i pappersformat som Gröna kartan och Blå kartan. 

Sidan innehåller också en bra utskriftsfunktion för de som själv vill trycka ut en 

karta i valfri skala över valfritt område. 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7b933d2ea9084c4dab4bfe38dd87f7ec 

 

Du förstorar/förminskar genom att scolla på musen och flyttar kartan med 

muspekaren/vänsterklick. Hur man gör på en smartphone får du ta reda på själv 

eftersom jag inte har någon. 

Lycka till i sökandet efter en fågelfotolokal nära dig som du helt hade missat! 

Text: Tony Svensson 

 

 

 

 



Två skott från Udden 

 

Svarttärna på Udda Änne   Foto:Tony Svensson 

 

Brun kärrhök på Johnnys kulle   Foto:Karl Zeift 

 

 

 



Septemberhälsning från Karl Zeift 

Förrutom den fina bilden på den bruna kärrhöken skickade Karl även in bilder på 

två andra rovfågelarter som sågs vid kullen i september. 

En ung blå kärrhök blir ivägjagad av en kråka. 

En sparvhök vilar efter en misslyckad jakt. 

 

 



 

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. 

 

 


