
 

Fotoutflykter 2020 

 

 

 
 

För anmälan och info om tider och samlingsplats ring eller 

maila. (0455-52515, tonyeagle55@hotmail.com).  

Ta gärna med fika/matsäck om det är en längre 

sammankomst.  

Viss utrustning finns att låna men hör av dig innan om det 

är något du saknar så kanske jag eller någon annan har att 

låna ut som passar din kamera. 

 

mailto:tonyeagle55@hotmail.com


Vintern 2020 – Prova på att sitta i spegelglasgömsle 
Jag kommer att lägga ut tider kontinuerligt som du kan boka om du vill 

följa med och testa att fotografera från mitt vintergömsle. Läs mer här: 
http://www.naturreportage.se/naturfoto_sydost/kurser_resor/resor_2020/resor_2020.htm 

25/1 Fotografering av Strömstare och rinnande vatten 
Vi åker till Mariefors och Lyckeåborg för att fotografera strömstare och 

rinnande vatten i vinterlandskap. Kanske provar vi även lyckan i 

Kättilsmåla. 

16/2 Vinterpanorama och vinterlandskap längs kusten 
Lite landskapsfotografering med och utan panoramateknik. Jag visar 

min egen enkla utrustning för detta. Har vi tur kanske det också blir lite 

bilder på änder och örnar i hamnarna längs ostkusten.  

22/3 Tidigt vårsträck längs kusten 
Under mars-april passerar hundratusentals änder, gäss och tidiga 

vadarfåglar som skärfläcka och strandskata på närhåll längs vår kust. 

Om våren är lika tidig som den varit de senaste åren kan vi kanske 

räkna med mycket ejder om vindarna är de rätta. 

10/4 Mera vårsträck och lite blomster. 
Nu har det även börjat sträcka lite andra arter som simänder av olika 

slag och en del sjöorre och svärta. Vi gör ett nytt försök på Uttorp och 

på hemvägen besöker vi Björstorps hage med sina vackra vårblomster. 

Maj 2020 
En ölandsresa planeras i maj-juni 2020. Här kan du läsa mer. Mer info. 

kommer att läggas ut på samma sida. 
http://www.naturreportage.se/naturfoto_sydost/kurser_resor/resor_2020/resor_2020.htm 
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17/5 Hallarum och Steneryd  
Besök i 2 fina naturreservat i jakt på grönskande växlighet, 

kulturlandskap och ödlor/ormar. 

Juni 2020 
Expedition Varanger 2020 går av stapeln i mitten på månaden. Läs mer 

här: http://www.naturreportage.se/naturfoto_sydost/kurser_resor/resor_2020/resor_2020.htm 

Juli 2020 
Under juli är det planerat både en långhelg på Utklippan och en fjärils- 

och vadarfotohelg på Öland. Mer info här: 

http://www.naturreportage.se/naturfoto_sydost/kurser_resor/resor_2020/resor_2020.htm 

31/7 - 2/8  Vadarhelg på Torhamn 
Med förhoppning om att 2020 ska bli ett bättre år för rastande vadare 

så försöker vi igen! Gömslefotografering på morgnarna och sträckfoto 

på kvällarna är det som gäller med start på fredag kväll. Tider kommer 

att läggas ut på hemsidan.  

September 2020 Rovfåglar på Johnnys kulle 
Under 2019 ägnade jag en hel del tid på att fotografera rovfåglar vid 

gravfältet på Torhamn. Det gav ett visst resultat med fina bilder på 

sträckande kärrhökar av olika slag och fina bilder på bivråk bl.a. Nu har 

jag bokmärkt lördagarna i september för att fylla igen eventuella luckor 

i rovfågelsmappen. Varje lördag mellan 08.00-14.00 kommer jag att 

stå på nämnda plats. Alla är välkomna.  

PS. Många dagar med blåsigt väder visade sig faktiskt vara utmärkta för 

sparvhök och falkar som då jagade runt och flög förbi nära, bara någon 

meter ovanför marken. 
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4/10 Besök vid Mörrumsån 
Vi styr kosan västerut för att fotografera hösten längs Mörrumsån. 

Vackra omgivningar och chans på hoppande lax gör att både landskaps- 

och djurfotografen har lite att hoppas på. 

1/11 Senhöst på Utlängan 
Vi besöker Utlängan som ligger längst ut i sydost i Karlskrona skärgård. 

Fåglar och landskapsfotografering är det som gäller denna dag. Med 

lite tur kanske det också blir vackert väder;) 

Info. om båttider kan ni få av mig (Tony) via telefon eller mail.  

6/12 Säsongsavslutning vid fågelmatningen 
Årets sista punkt blir vid fågelmatningen vid Sibbaboda. Mer info med 

aktuell status på fågellivet här kommer i god tid på hemsidan.  

 Sträckande storspovar innan soluppgång på Uttorp 2019 

HÅLL UTKIK PÅ HEMSIDAN EFTER EXTRAINSATTA UTFLYKTSMÅL! 

 


