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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


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 ca. 10 

st. om året). Den digitala medlemstidningen Naturfoto i sydost 

kommer att skickas till dig 4 gånger per år och på hemsidan kan du få 

publicera bilder och texter. Vi är aktiva i landets sydostligaste hörn. 

Kontakta Tony om du vill vara med (250 kr/år). Utöver 

programpunkterna i vår- och sommar/höstprogrammet kan det 

tillkomma någon /några längre resor utanför vår närområde. Detta 

kommer att finnas på både hemsidan, www.naturfotosydost.se samt i 

utskick till medlemmar. 

 

Från vadarsträcket sommaren 20 vid Udda Änne, Torhamns udde. Strandskator som 

passerade en fantastisk regnbåge. Ett ögonblick som förmodligen sitter kvar på näthinnan 

hos oss i publiken ett långt tag framöver. 

 

 

http://www.naturfotosydost.se/


Vårprogram 2021 

16 januari – Vintervandring på Kvalmsö 

Vi packar vår landskapsfotoutrustning och hoppas på lite fina vintermotiv. Även 

telet kanske får följa med ifall det dyker upp någon örn, räv eller vildsvin. 

Samling kl. 09.20 vid P-platsen vid Vambåsa Naturreservat eller kl.09.00 vid 

Citygross parkering i Karlskronas utkant. 

 

14 februari – Vintermatning i Sibbaboda och besök vid Långenabben 

Kanske blir det lite kallare än förra året så vi får chans att fotografera tofsmesen 

på en snötyngd tallegren eller kanske en jagande havsörn vid Långenabben. 

Samling 09.30. vid Flyets busshållplats intill matningen. 

 

27 februari – Vinterfotografering på Torhamns Udde 

Nu har förmodligen de första grågässen börjat staka ut sina revir och de första 

gravänderna anlänt. Snösparvarna är fortfarande kvar och de första 

sånglärkorna kan ha börjat drilla. Vårvintern kan bjuda på många fotomotiv. 

Samling vid parkeringsplatsen kl. 07.30. 

Grågäss på Torhamns udde i februari när isen fortfarande ligger 

  



14 mars – Nytt försök på strömstaren 

Vi gör ett nytt försök på strömstararna  i Lyckebyån och hoppas på lika fin 

fotografering som det bjöds på vårvintern 2020. Samling vid Angöringen/Circle K 

kl. 08.00. 

 
Strömstare med frukost, Lyckebyån 2020. 

Fotoutflykt till tranorna vid Pulken 

Vi tar en tur till Pulken i Skåne för att fotografera tranor i mängder. Resan 

anpassas efter vårens och tranornas ankomst och kan hamna runt 28 mars plus 

minus en vecka. Jag gör ett utskick via mail 5-7 dagar innan. 

4 april – Påskutflykt till fjärilarna vid Sjöarp 

Så fort vårsolen och värmen anlänt är vårens första fjärilar uppe och flyger. 

Förra året blev det jackpott med mängder av citronfjärilar, videfuks, 

körsbärsfuks och sorgmantlar m.m. Även denna tripp kan komma att justeras 

med plus minus en vecka. Utskick via mail 5-7 dagar innan. 

 

 

 

 Vide- och vinbärsfuks 2020 



5 april – Ejdersträck på Lindö Udde 

Vi hoppas på sydvind och fint ejdersträck på nära håll. Lovar prognosen mer 

västlig vind så förlägger vi trippen till Uttorp, Sturkö istället. Vi försöker vara på 

plats vid 06.00 för att eventuellt få lite storspovs- eller ejdersträck mot månen 

som håller på att gå ner. 

Storspovar mot månen, Uttorp, 2019. 

9 maj – Fototur till Ölands tidiga orkidéer och andra vårblomster 

Vi gör en tidig avfärd och räknar att vara på plats på alvaret ända fram till 16-17-

tiden innan det bär av hemåt igen med minneskorten fyllda av orkidéer och 

andra vårblomster. Göknycklar, Adam och Eva och St. Pers nycklar tillhör de 

vanligare så här års men har vi tur kan det även bli ytterligare någon orkidé. 

Andra blomster finns det i mängder så fotomotiv lär inte fattas. Anmälan Till 

Tony. 

 

 

 

Sommar- och höstprogrammet kommer någon gång i början på juni i din 

mailkorg samt på hemsidan.  

 


