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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 januari och det blir ett vinternummer  med blandat innehåll. 

Förhoppningsvis också med många av medlemmarnas bilder från 2019. Bland 

reportagen som står färdiga på innehållslistan kan nämnas ett reportage från mina 

egna fågelmatningar med och utan tillhörande gömsle. 

 

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

mailto:tonyeagle55@hotmail.com


Då var det dags för fjärde numret – höstnumret av Naturfoto i Sydost. Det 

bjuds på alltifrån tips om rovfågelfotografering till vinterförberedelser i 

naturen och till den annalkande vintermatningen av småfåglar. 

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

nummer som kommer att vara färdig runt årsskiftet så maila materialet till 

mig med rubrik ”Artikel till NSO nr 1-20”. 

 

September – rovfåglarnas månad 

 

Få fåglar väcker en sådan respekt och fascination som rovfåglarna. Med 

varierande storlekar, från den jättelika havsörnen till den lilla snabba lärkfalken, 

har de ändå en sak gemensamt – de är specialister på att överraska sina byten och 

att döda. 

 

Renhållningsarbetare – inte marodörer 

Att rovfåglarna förr var illa sedda och att man gjorde allt för att utrota dem är väl 

känt. En viss förståelse för problematiken får man då man betänker att många var 

fattiga och att det egna hushållet ofta hade egna smådjur som t.ex. höns. Tyvärr 

fick rovfågelhatet (liksom hatet mot rovdjur i allmänhet) sådana proportioner att 

man utrotade många arter och kraftigt decimerade populationerna av andra. Det 

fanns ej heller någon utbredd kunskap om ekologi, och det faktum att rovdjuren 

gjorde stor nytta i naturen var inte känt hos allmänheten.  Numera då man vet 

mer om rovdjurens viktiga roll och om hur de, genom att inrikta sig på sjuka och 

försvagade individer, håller populationer av fåglar, smågnagare och större 

däggdjur friskare och mindre utsatta för virusinfektioner och andra sjukdomar så 

borde det vara tvärtom. Tyvärr finns det fortfarande personer som lever kvar i det 

gamla och inte dra sig för att skjuta en rovfågel om de får chansen. Även den på 

kontinenten fortfarande vanliga hobbyn att samla på ägg och uppstoppade fåglar 

är ett reellt hot mot länets rovfåglar. Ett antal häckningar av större rovfåglar har 

under åren blivit spolierade på grund av samlare.  

 

Rovfåglar av många slag 

Nu under höstmånaderna, under fåglarnas höstflytt, har vi här i länet möjligheter 

att se rovfåglar av många olika slag.  Sommartid häckar i Blekinge ett tiotal olika 



arter men nu under hösten kan man med lite tur få se ytterligare ett tiotal arter 

som häckar norr över eller är felflugna från söder eller öster. Bäst att spana efter 

rovfågel brukar det vara klara dagar med sol och lätt till måttlig vind gärna från 

västsektorn, helst efter det att det blivit ett kalluftsinbrott i norra delarna av 

landet.  

Tornfalken är den vanligaste av falkarterna här i länet. Den håller till i öppna 

landskap där man kan se den ryttla stillastående i luften på jakt efter gnagare 

eller sittande spanande på någon stolpe eller elledning. Den långa stjärten, de 

spetsiga vingarna och den rödbruna ovansidan med svarta vingspetsar talar om 

att det är en tornfalk. 

Fotografera rovfåglar 

Vi har ingen riktig superlokal här i Blekinge för fotografering av rovfåglar men 

under rätt förutsättningar så finns det ändå många ganska bra lokaler där man 

strategiskt kan placera sig för att komma åt sträcket. Viktigt är att vara på plats i 

tid t.ex. redan vid 8-tiden på morgonen så att man kan studera hur dagens första 

sträckande rovfåglar flyger och vid behov flytta på sig för att lättare komma åt 

det bästa ”stråket” och få bra fotoljus. Mellan kl. 9-14 brukar man kunna se som 

flest rovisar. Att ha med sig kikare är nästan en förutsättning om man vill vara 

beredd eftersom det ibland kan gå väldigt snabbt när en pigg liten falk eller en 

jagande sparvhök drar förbi i 80 km/h. Då är det bra om man upptäckt den i tid. 



Några rovfågelslokaler 

Längs E22:an som skär genom länet brukar man ofta se rovfåglar flyga. Inte så 

konstigt då vägen går genom hela länet från norr till sydväst och följer många 

rovisars naturliga flyttväg. Bra lokaler är t.ex. Vambåsa våtmark, Blötö och 

ramdalafälten med reningsverket och säbyvägen samt området norr om 

Hallarumsviken. Torhamnshalvön har också några bra punkter där man kan 

komma åt sträcket men det är inte alltid sträcket passerar de sydligaste lokalerna 

utan i stället går mer nordligt i närheten av E 22:an. Sandhamns hamn, 

skjutfältet och ”Johnnys kulle” (buskaget vid gravfältet) är några av 

punkterna runt Torhamns udde som kan vara bra.  

 Den röda gladan är ett sentida tillskott i länets fågelfauna. Denna smäckra, 

långvingade och eleganta rovfågel fanns förr bara i Skåne. Under de senare 

decennierna har de etablerat sig även längre norrut och finns idag i alla de 

sydliga landskapen. Arten håller till i jordbrukslandskapet eller i anslutning till 

detta. Typiskt för den röda gladan är den kluvna stjärten och de långa vingarna. 



Pilgrimsfalken ses längs kusterna under hösten. Det har hänt att den övervintrat 

i Karlskrona skärgård och setts jaga både i Östra skärgården och vid vatten runt 

Karlskrona. De har således ganska stora jaktrevir. 

 

 
 

Ormvråken är den rovfågel vi 

ser oftast under hela året. 

Antingen ser man den 

spanande längs vägkanten, 

sittande på någon stolpe, eller 

flygande med utsträckta breda 

vingar. Ormvråken varierar 

kraftigt i färgteckning alltifrån 

mycket mörkt bruna individer 

till nästan helvita. Den har 

medellånga ganska breda 

vingar och påminner lite om en 

förkrympt örn utan de 

spretande handpennorna man 

brukar se hos örnarna. Fågeln 

på bilden är en ovanligt ljus 

ormvråk, lite olik de vanligtvis 

ganska jämnbruna individer 

man ser oftast. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjällvråken är en typisk rovfågel för Blekinge, då den gärna håller en 

sydostlig kurs mot övervintringskvarteren. Framför allt i östra Blekinge har vi 

stora möjligheter att se den innan passagen över östersjön. Den är något 

större och mer långvingad än ormvråken och känns även igen på den svarta 

vingknogen och stjärten som är vit med ett svart band längst ut. De flesta 

fjällvråkar passerar i slutet av månaden eller i början av oktober 

Den lilla snabba sparvhöken är småfågeljägaren nummer 1. Med sina relativt 

korta och trubbiga vingar har den en enastående förmåga att manövrera sig 

blixtsnabbt mellan buskar och träd.  

 



Mera om rovfåglar 

Här kommer tips om två bra böcker om rovfåglar för er som vill veta mer om 

artbestämning av dessa fåglar.  

 

 

 

 

 

 

EN AV DE BÄSTA 

ROVFÅGELBÖCKERNA!  
Rovfugle i felten är en ultimat bok för att 

lära sig bestämma rovfåglar i naturen. 

Med sina många illustrationer och 

pedagogiska uppbyggnad kan den 

användas såväl som av nybörjaren eller 

profset. 

Boken behandlar 39 arter rovfåglar som 

kan ses i Europa. I grundlig text beskrivs 

om karaktärer, biologi och utbredning. 

Boken innehåller över 400 illustrationer 

av rovfåglarna i olika dräkter.  

 

Länk: 
HTTPS://WWW.NATURBOKHANDELN.S

E/SV/ARTICLES/2.102.5496/ROVFUGLE-

I-FELTEN-OLSEN-TOFTE 
 

NYA KLASSIKERN.  
Rovfåglar är en notoriskt svår 

artgrupp att identifiera, även om 

man ser dem väl. Det är faktiskt i 

många fall enklare att identifiera 

rovfåglar i flykten! Och det kanske är 

mest så man ser dem? Högt svävande 
i skyn. 

Dick Forsmans nya guide över 

rovfåglar i flykten är en ultimat 

guide över västra palearktis 

rovfåglar. Boken omfattar över 60 

arter och går ner på rasnivå där det 

behövs. De geografiska områdena 

som omfattas är Europa, Nordafrika, 

Mellanöstern inklusive Arabiska 

halvön och österut till 
Centralasien… 

Länk: 

https://www.naturbokhandeln.se/sv/a

rticles/2.109.5485/flight-

identification-of-raptors-forsman 
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Gäss i hundratusental på flytt 

Under september och oktober månad passerar enorma mängder arktiska gäss vårt 

län på sin väg mot sydväst. Är vädret det rätta kan man höra kacklet från 

jätteflockar på upp till 1000 gäss som, på ibland ganska hög höjd, passerar länet 

på sin väg mot sydväst. Även rastande gäss kan ibland ses i stora antal längs 

strandängar och vid jordbruksmark i länet. 

Från tundran till Nordvästeuropas kuster 

Efter att ha tillbringat den relativt korta sommaren längs den ryska tundran längst 

upp i norr så är det under slutet av september och under oktober månad dags att 

fly den arktiska vintern för en behagligare vintervistelse längs kusterna i 

nordvästra Europa (Brittiska öarna, Engelska kanalen och Nordsjökusten). När 

sträcket är som intensivast passerar det ofta på bred front och till och med uppe i 

den blekingska skogsbygden kan man då höra kackel från jätteflockar av 

vitkindade gäss. Vanligtvis går dock sträcket längs kusten och ibland också 

ganska långt ut.  

Större delen av sträcket går längs den blekingska kusten, ibland som här på låg 

höjd längs strandlinjen. 

 

Fyra olika arter 

Det spektakulära gåssträcket genom länet domineras av vitkindade gäss och 

prutgäss. Sädgäss och bläsgäss passerar också i hyggliga antal. Under senare år 



har den vitkindade gåsen, som förr var en ren arktisk art, börjat etablera sig som 

häckfågel i Östersjön och man kan nu konstatera att den har blivit den vanligaste 

på många håll. Den stora majoriteten av gäss som passerar är dock arktiska fåglar 

som återvänder med sina ungar efter häckningen uppe vid den ryska 

ishavskusten. Här uppe är det saftiga örter och gräs som spirar längs stränder och 

i fuktsänkor som är gässens och gässlingarnas huvudföda. 

Den lilla prutgåsen är knappt större än en gräsand. Sträcket av prutgås pågår 

under september - oktober och en bit in i november. Kanske kommer prutgåsen 

likt den vitkindade gåsen i framtiden även etablera sig i Östersjön? Enstaka 

individer har setts under de senaste somrarna.  

 

Man kan här i sydost, ända sent in i november, även se mindre flockar av 

prutgäss och vitkindade gäss som dröjer sig kvar längs strandängar med frodigt 

”höstgräs”. De ganska stora flockar av gäss som vintertid kan ses på 

Ramdalaslätten i öster och på Vesan i väster består mest av grågäss och sädgäss 

av svenskt/nordiskt ursprung men på senare år har även den vitkindade gåsen 

börjat övervintra längs kusterna. 

Att flytta i flock 

Varför väljer gässen att flyga i täta flockar eller stora plogformationer? Svaret på 

den frågan är ganska enkel: Det är enklast! Fåglar sparar nämligen väldigt stora 

mängder energi på detta sätt. Enligt aerodynamiska principer skapas det en 



uppåtriktad luftström utanför fågelns vingar. Denna uppåtgående luftström 

utnyttjas av den intilliggande fågeln och på så sätt utnyttjar de varandra och 

ligger därför väldigt nära varandra i luften. Den sammanlagda energivinsten som 

fåglar kan göra genom att flyga i flock beror därför på hur nära varandra de kan 

flyga. Redan 3 fåglar som flyger ”vingspets mot vingspets” kan spara nästan 40% 

av den energi som de skulle behöva använda om de flög ensamma! Under flytt, i 

framför allt motvind, sparas ytterligare energi genom att luftmotståndet blir 

mindre för de bakomvarande fåglarna. 

Stora flockar med prutgäss som passerar utanför ”Udda Änne” på Torhamns 

udde. Den nu vanligare vitkindade gåsen har noterats med dagssiffror upp emot 

en halv miljon fåglar över Blekinge.  

 

Bläsgåsen känns igen på den vita 

pannan och fläckiga buken. Likt 

den vitkindade gåsen och 

prutgåsen är den också lätt att 

känna igen på lätet. Vår 

ovanligaste gås, fjällgåsen, har 

ett liknande utseende men är 

mindre, mer kortnäbbad och har 

en gul orbitalring runt ögat. Den 

häckar i ett begränsat område i 

fjällvärlden. 

 



Grågässen brukar anlända till kusten redan innan isen smält. De är inte ovanligt 

att de stakar ut sina revir redan i februari om det är en mild vinter. Bilden är 

från ängarna på Torhamns udde. 

Den vitkindade gåsen är en vanlig syn längs strandängarna i sydost under 

hösten. 



Har man tur kan man under hösten-vintern hitta en spetsbergsgås i flockar av 

sädgäss och grågäss. Den har rosa ben till skillnad från sädgåsen som har 

orangea. Spetsbergsgåsen är också mer rödbrun på hals och huvud. 

 

Mer om änder och gäss 

Vi avslutar med ett boktips i vanlig ordning: 

 
 

 

ETT MÅSTE FÖR DEN 

SJÖFÅGELINTRESSERADE!  

Wildfowl of Europe, Asia and North 

America är ett mycket omfattande 

referensverk, som summerar den 

senaste kunskapen gällande 

identifieringen av änder, gäss och 

svanar i Europa, Asien och 

Nordamerika - i huvudsak i den 

Holarktiska regionen. Boken omfattar 

taxonomi, identifiering av ålder och 

kön, geografisk variation, läte, 

ruggning och hybridisering. Även 

status för varje behandlad art tas upp 

med ”up-to-date information” om 

fördelning, utbredning, livsmiljö och 

livscykel … 

Länk:  

https://www.naturbokhandeln.se/sv/articles/2.

109.5486/wildfowl-of-europe-asia-and-north-

america-reeber 
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Plocka och fotografera i svampskogen 

Häng kameran på axeln i höst och fyll frysen och bildarkivet med sköna 

skogsbilder och läckra svampar! 

 

Jättelika svampar 

Visste ni att Europas största svamp täckte en yta på 35 hektar och vägde 

åtskilliga ton? Eller att en kantarell kan breda ut sig på många tiotals 

kvadratmeter och väga hundratals kg? Låter det galet så beror det nog på att det 

man menar med kantarell i dagligt tal egentligen inte är själva kantarellen. Alla 

de svampar, eller storsvampar som denna typ av svamp kallas, som vi hittar i 

skogen är egentligen bara svampens frukter som den använder till att föröka sig. 

Själva svamporganismen består av ett finmaskigt nät av hyfer (tunna trådar) som 

breder ut sig under marken och delvis är sammanväxt med rötter från träd och 

buskar. Detta nät av trådar som också kallas mycel kan breda ut sig på stora ytor 

och genom DNA-analys har man de senaste årtionden förstått hur stor en enda 

svamporganism verkligen kan bli. När förutsättningarna blir de rätta sätter så att 

säga svampen frukt och en kantarell, smörsopp eller dylikt växer upp ur jorden. 

Sporerna som finns i svampfrukten kan sedan sprida svampen vidare till nya 

ställen. Antingen med vinden eller genom att djur och människor hjälper till med 

spridningen. 

Kantareller i barrskog. Själva svamporganismen kan bli väldigt stor. 

 

 



Många arter 

Av de ungefär 100 000 arter som utgör svampriket (mikroskopiska svampar och 

mögelsvampar m.m. inräknade) är det några hundratal som är s.k. storsvampar 

(som skivlingar, soppar och taggsvampar) och som är intressanta för den 

skogsluffande svampplockaren här i sydost. Av de några hundratal svampar som 

avbildas i svampböckerna är många oätliga eller direkt giftiga. Vill man inte, 

eller inte orkar, lära sig att känna igen så många som kan räknas till goda 

matsvampar så går det utmärkt att rikta in sig på ett antal läckra och lätt 

igenkända favoriter. Att lära sig känna igen ett tiotal olika sorter medför att man i 

stort sätt alltid kommer hem med läcker matsvamp efter skogsturen – även år då 

det inte finns mycket kantareller. Med en bra svampbok (se boktipset sist) är det 

också lätt att gardera sig mot eventuella giftsvampar som kan vara en 

förväxlingsrisk för den oinvigde. 

 

 
Trattkantarellen är en populär matsvamp som går utmärkt att frysa eller torka. 

Men se upp för giftiga spindelskivlingar som kan växa på samma ställe. 

 

 



Några läckra favoriter 

Den vanliga kantarellen hamnar givetvis i min svampkorg (de gånger jag hittar 

några) men då jag hellre än att leta bland ljung eller i enebackar, går i lite mer 

högrest skog så blir det mest andra nog så läckra arter som hamnar i korgen. 

Trattkantarellen, som vissa år är mycket vanlig och svart trumpetsvamp är 

nära släktingar till den guldgule som även de är ytterst delikata matsvampar. 

Även den bleka taggsvampen som är lite fastare i köttet men annars lik 

kantarellen i smaken har sin plats i svampkorgen. Längs igenväxta mindre 

grusvägar kan man hitta den läckra smörsoppen som, trots dess goda smak, bara 

plockas av undertecknad om det råder brist på annan mer lättrensad svamp. För 

de som gillar soppar är ju annars stensoppen, eller Karl Johansvampen som den 

också kallas, en given primör.  

 Många gånger blir jag förvånad när jag hittar fina bestånd av stolt 

fjällskivling eller ängschampinjon som får stå orörda till och med i trädgårdar. 

Rädslan för den giftiga vita flugsvampen gör tydligen att många drar sig för att 

plocka dessa ytterst läckra matsvampar. Faktum är att det väldigt lätt att särskilja 

fjällskivlingar och champinjoner från flugsvampar (Detta kan ni läsa om i någon 

av de rekommenderade böckerna). Många andra lättbestämda och för gommen 

läckra arter skulle kunna nämnas här men jag stannar där och bjuder i stället på 

ett recept på en läcker svampmacka! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God svampmacka (inte för bantare) 

Fyll den upphettade stekpannan med en mix av rensade champinjoner och 

stolt fjällskivling. Är svampen torr så häll först några matskedar vatten i 

pannan. När vattnet från svampen stekt bort så lägg i några rejäla klickar 

smör (flytande smör går också bra). Bryn svampen så att den får färg. Salta 

och peppra.  

Lägg i finhackad purjolök efter behag och därefter direkt en burk Creme 

Fraiche. (Purjon ska inte stekas med svampen bara mjukna och gotta till sig) 

Rör ihop och låt koka ihop någon minut. Smaka av och tillsätt eventuellt mer 

salt och peppar. 

Klicka ut styvningen på formfranska eller annat ljus matbröd och lägg på ett 

par skivor lagrad ost, t.ex. Västerbotten eller Grevé. In med mackorna några 

minuter i ugnen som ska stå i grilläge 225 grader. Klart! 

Givetvis går det bra med annan svamp än de nämnda – kantareller kan ju 

heller aldrig vara fel! 

 



 
En läcker mix av trumpetsvamp, kantareller och trattkantareller! 

Fotografera svampar 

 
 Ett lågt perspektiv är snyggt och framhäver svampens särart samtidigt 

som bakgrunden blir lättare att kontrollera. Var inte heller rädd för att använda 

blixt men lär dig att mixa dagsljus och blixtljus. 



Variera brännvidd alltifrån vidvinkel till tele så får du mervariation i bilderna. 

Glöm inte att fotografera landskapet du går i. Använd diagonaler in i bilden om 

du har med stigar eller vägar. 



Besök olika typer av lokaler. Här i lövskogen hittar du kanske trumpetsvamp. 

 
Och längs skogsvägen i blandskogen en läckert färgad flugsvamp. 



Tänk på att det är mörkt i skogen. Har du inte riktigt bra bildstabilisering kan 

det vara värt att ta med ett litet lätt stativ.  

 

 

 

 

Svampböcker 

Att ha en svampbok med sig ut på skogspromenaden kan vara lärorikt. Det är lite 

lättare att artbestämma i fält än att göra det i efterhand med hjälp av foton.  

Vill ni veta mer om hur man känner igen svamparna och var man ska leta efter 

sina favoriter så är här två bra böcker. Den ena med fotografier och den andra 

med akvareller av högsta klass. Naturbokhandeln har även andra böcker om 

svamp som sägs vara bra.  

 

 



 

 

 

 

 

En pålitlig och vacker handbok som 

presenterar över 400 svamparter som 

växer i den svenska naturen. Arterna 

presenteras i systematisk ordning med 

lättfattliga texter och mästerliga akvareller 

av Bo Mossberg, en av Sveriges främsta 

naturillustratörer. 

     Stor vikt har lagts vid de detaljerade 

och vackra illustrationerna. Merparten av 

arterna är avbildade i fält och avsikten är 

att visa svamparna precis som de växer 

eftersom växtsätt och plats spelar stor roll 

för att korrekt artbestämma en svamp… 

Länk: 

https://www.naturbokhandeln.se/sv/articles/2.74

.1924/svampar-i-sverige-mossberg-karstrom 

 

 

EN PÅLITLIG OCH INSPIRERANDE 

FÖLJESLAGARE PÅ 

SVAMPUTFLYKTEN!  

Matsvampar i skog och mark är en 

praktisk och fältmässig handbok där våra 

viktigaste matsvampar presenteras 

tillsammans med såväl förväxlingsarter 

som de allra farligaste giftsvamparna. 

Alla är de fotograferade i sin rätta miljö 

och ett utförligt bestämningsschema ger 

oss mod att utveckla vår svamprepertoar.  

Bo Nylén är en framstående 

svampkännare, sedan många år lärare vid 

svampkurser samt en flitig 

exkursionsledare. 

Länk: 

https://www.naturbokhandeln.se/sv/articles/2.7

4.7825/matsvampar-i-skog-mark-nylen 

 

https://www.naturbokhandeln.se/sv/articles/2.74.1924/svampar-i-sverige-mossberg-karstrom
https://www.naturbokhandeln.se/sv/articles/2.74.1924/svampar-i-sverige-mossberg-karstrom
https://www.naturbokhandeln.se/sv/articles/2.74.7825/matsvampar-i-skog-mark-nylen
https://www.naturbokhandeln.se/sv/articles/2.74.7825/matsvampar-i-skog-mark-nylen


Tubtipset – landskapsfoto  

Här kommer två tips för dig som är intresserad av landskapsfotografering. Två 

riktigt duktiga och personliga britter som har en trogen skara följare på Youtube. 

Också många tips och trick, både i fält och vid redigeringen. 

 

Thomas är heltidsproffs och det är landskapsfoto från häftiga platser som gäller. 

Thomas berättar personligt om allt från hur en bild gjordes till sina egna 

tillkortakommanden. 

Länk: 

https://www.youtube.com/channel/UCfhW84xfA6gEc4hDK90rR1Q/videos?disa

ble_polymer=1 

 

 

 

 

 

David Griff är allt annat än en prylnisse. Kör oftast med en kamera och ett 

objektiv och stativ men åstadkommer väldigt mycket med detta. En personlig 

favorit (kanske för att han kör med samma utrustning för landskap som jag 

själv;). 

Länk: 

https://www.youtube.com/channel/UCapFbXWz8H_vXHo-

iGWXr7w/videos?disable_polymer=1 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCfhW84xfA6gEc4hDK90rR1Q/videos?disable_polymer=1
https://www.youtube.com/channel/UCfhW84xfA6gEc4hDK90rR1Q/videos?disable_polymer=1
https://www.youtube.com/channel/UCapFbXWz8H_vXHo-iGWXr7w/videos?disable_polymer=1
https://www.youtube.com/channel/UCapFbXWz8H_vXHo-iGWXr7w/videos?disable_polymer=1


Pryltipset – Stativhuvud 

Minst lika viktigt som ett stabilt stativ är själva stativhuvudet. Jag ser många 

gånger fågelskådare och fotografer med bra stativ men dåliga stativhuvud. Jag 

tänkte ge tips om tre olika stativhuvud med ibland olika användningsområde. 

Alla tre är prisvärda och riktigt bra alternativ som t.o.m. i något fall är klart bättre 

än motsvarande huvud i 7000-10 000 kr-klassen. Vi börjar med de hos fotografer 

så vanliga kulledshuvudena. 

 

Kulledshuvud 

Dessa huvud passar bäst för fotografen som inte har jättelånga telen. Typen av 

huvud används ofta av landskapsfotografer eller andra fotografer som använder 

brännvidder upp till 200 mm. Kulledshuvud lämpas sig inte att filma med eller 

vid wildlifefoto med långa telen. Den absoluta fördelen med dem är att de är 

lättmanövererande och snabba samt har bra låsning (om man inte köper de 

billigaste). 

Sirui k-10 II 

 

 

 

Ett stabilt relativt lätt huvud som 

klarar tunga kameror. Modellen 

har en storbror som är ännu 

kraftigare och kostar ett par 

hundralappar mer. Brukar 

rekommenderas till den som köper 

sitt första kulhuvud. Har 

snabbplatta av den vanligaste 

standarden som passar många 

huvud. 

Pris: 1600-1900 kr 

Läs mer här: 

https://www.cyberphoto.se/foto-

video/stativ/fotostativ/kulleder/siru

i-kulled-k-10-ii 

 

https://www.cyberphoto.se/foto-video/stativ/fotostativ/kulleder/sirui-kulled-k-10-ii
https://www.cyberphoto.se/foto-video/stativ/fotostativ/kulleder/sirui-kulled-k-10-ii
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Videohuvud 

Videohuvud passar till filmning, fågelskådning med tubkikare och fotografering 

med teleobjektiv även av lite längre typ. Fördelen är att dessa huvud går utmärkt 

att panorera med och de brukar ha ett mjukt vätskedämpat lager. Det är också den 

stadigaste typen av huvud som passar bra till långa telen. Här finns en uppsjö att 

välja mellan, allt från riktigt billiga och helt värdelösa till dyrare tunga huvud 

som kostar många tiotusentals kronor. 

Manfrotto MVH502 AH och MVH500 AH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett stabilt och väldigt följsamt videohuvud som sopar banan med 3-4 gånger 

så dyra huvud från premiumtillverkaren Gitzo. Det finns även en lillebror som 

heter MVH500 AH som är lite lättare men även den presterar i absolut 

toppklass och skämmer ut Gitzo när det gäller att kunna panorera mjukt utan 

hack. Lillebrorsan passar bäst för tubskådning och kanske inte för de allra 

största teleobjektiven i 100 000 kronorsklassen. Dock utmärkt för utrustning 

upp till 3 kg. Bägge har Manfrottos egna rejäla snabbfästen. 

Priser från 1250 kr resp. 1700 kr 

Läs mer här: 

https://www.cyberphoto.se/foto-

video/stativ/videostativ/videohuvud/manfrotto-mvh502ah-videohuvud 

https://www.cyberphoto.se/foto-

video/stativ/videostativ/videohuvud/manfrotto-mvh500ah-videohuvud 

 

 

https://www.cyberphoto.se/foto-video/stativ/videostativ/videohuvud/manfrotto-mvh502ah-videohuvud
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Gimbalhuvud 

För de riktigt tunga och stora teleobjektiven passar gimbalhuvudena bäst om man 

vill kunna vara rörlig. Kameraekipaget hänger i en vagga i sin tyngdpunkt  och 

upplevs helt viktlös (när man satt ner stativet) och det går blixtsnabbt att följa en 

fågel utan ansträngning. Fungerar även med lite lättare teleobjektiv typ 400/5,6, 

100-400/5,6 och 150-600 etc. (1,5-2,3 kg). 

Benro GH2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En riktig klassiker som även finns i en lite dyrare kolfibervariant. GH2 

var den första riktigt bra kopian av det dyrare Wimberleymärket. Idag 

finns det en mängd olika tillverkare av liknande huvud där vissa är klart 

billigare men bevisat rangligare och mindre hållbara. Köp inte grisen i 

säcken när det gäller stativhuvud. Här har du en riktig arbetshäst till 

riktigt bra pris. 

Pris från 2990 kr 

Här kan du läsa mer: 

https://www.scandinavianphoto.se/benro/gimbal-gh2-svart-316411 

 

https://www.scandinavianphoto.se/benro/gimbal-gh2-svart-316411


Visa dina bilder från året!!! 

 

 

 

 

 

I nästa nummer som kommer i januari tänkte jag att vi skulle ha ett litet collage 

med medlemmarnas bilder från 2019. Plocka fram 3 bilder som du är riktigt nöjd 

med, valfritt motiv! Alla inskickade bilder kommer med. Skriv gärna också en 

eller två rader om bilden. Bilderna kan skickas som original eller i storleken 

3000x2000 pixlar. Använd min hotmailadress! 

Inför kommande nummer hade det också varit trevligt med lite bildreportage från 

medlemmar. Det behöver inte vara något märkvärdigt. Kanske några bilder från 

en trevlig fototur och lite text eller bara bildtexter. Ni kan sätta ihop det själv i 

word eller bara bifoga bilder och separat text i ett mail.  

Det skulle också kunna vara något tips från medlemmar i stil med mina 

bok/videotips eller något annat naturfotorelaterat som ni kan delge oss andra. 

Även små eller stora reseberättelser är sådant som brukar vara extra läsvärt! 

 



Strandängar i september 

Nu i september ska man besöka strandängarna här i sydost om man vill se och 

fotografera nordliga arter som lappsparv och rödstrupig piplärka. Morgontid och 

gärna i samband med ”dåligt” väder brukar det rasta som flest ärlor och piplärkor 

tillsammans med lappsparv och andra småfåglar som hittar sin mat på öppna 

områden. Just nu (början på september 2019) finns det osedvanligt mycket 

hämpling och steglits också som hittar mat i alla vissna tistlar. Här kommer lite 

bilder från Torhamns strandängar i september, några gamla och några från i år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likt de rödstrupiga piplärkorna från norr kan man även se 

lappsparvar i olika dräkter. 

Dessa kan även ibland ses i de stora flockarna med hämplingar som 

flyger omkring mellan tistlarna. 



 

 

 

 

Både gamla fåglar 

som håller på att 

förlora sin sommar- 

dräkt och yngre 

fåglar kan ses. Gå 

sakta med kameran 

beredd och spana av 

området med en 

kikare eller sätt dig 

på en sten där du 

sett på håll att det 

uppehållet sig 

småfåglar kan vara 

en bra strategi. 

Fåglarna kan ofta 

komma tillbaka till 

ett ställe där de är 

gott om mat. 

Den rödstrupiga 

piplärkan känns bl.a. 

igen på sina 

guldfärgade 

”hängslen” på 

ryggen. 

De håller ofta till 

med andra piplärkor 

främst ängspiplärka 

och gul- och sädes-

ärlor 



 

 

 

Allehanda 

småkryp hittas i 

tång, gräs och 

dy.  

 

Ibland ser man 

också äldre 

fåglar som har 

mer eller mindre 

rött på strupen 

och halsen. Ett 

bra sätt att 

lokalisera den 

rödstrupige är att 

lära sig lätet som 

skiljer sig från 

ängspiplärkans 

och är ganska lätt 

att känna igen. 



 

 

 

 

Gulärlor (bilden) 

och sädesärlor ses i 

stora antal på 

strandängarna nu i 

september. 

När det är gott om flyttande tättingar på strandängarna brukar det också vara gott 

om jagande sparvhökar. 



 

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. 

 

 


