
att ta med sig. Däremot bör du tänka på 
de restriktioner det finns för handbagage 

på olika flygbolag. Det jag anser är det 
viktigaste listar jag här nedan. Tänk dock 

på att dina mål för fotograferingen kan 
vara helt annorlunda så se detta mer som 
inspiration än något som du måste packa 

ned i kameraryggsäcken.

• Ett teleobjektiv för fågel och däggdjur, 200 
mm och uppåt.

• Vidvinkelsobjektiv för landskap.

Övrig fotografisk utrustning som är 
bra att ha med sig är givetvis en robust 
kameraväska. Antingen en som tål regn 
eller som har regnöverdrag. Det är också 
viktigt med extra minneskort och extra 

batterier. Glöm heller inte en extern 
hårddisk eller extra minneskort för 
säkerhetskopiering av dina bilder.

• ND-filter för landskapsfotografering.
• En robust kameraväska.

• Extra minneskort.
• Extra batterier.
• Batteriladdare.

• Backupplösning.
• Laptop för redigering av bilder.

Viktigt!
Ta backup efter varje dag! Antingen har du 
extra minneskort för backup eller en extern 

hårddisk.

Angående drönare.

• Du får inte flyga med drönare över 
kolonier av sjöfåglar.



Övrig fotografisk utrustning som är bra 
att ha med sig är givetvis en kameraväska. 

Antingen en som tål regn eller som har 
regnöverdrag. Det är också viktigt med 

extra minneskort och batterier. 

Glöm heller inte en extern hårddisk eller 
extra minneskort för backuplösning av dina 

bilder.

• En kameraväska för din kamera & 
objektiv.

• Ett stativ.
• En laptop för redigering av bilder.

• Extra minneskort.
• Extra batterier.
• Batteriladdare.

• Backupplösning.

Gruppen.
Maxantal deltagare på denna fotoresa är sex 
stycken personer (7 personer med mig). Vi 
kommer att åka mot gemensamma mål hela 

gruppen.

Däremot tycker jag att det är viktigt att du 
som deltagare om du vill kan få gå din egen 
väg och hitta de motiv du vill fotografera. 

En del fotografer fungerar bäst i grupp och 
andra fotografer vill helst fotografera och 

söka upp sina motiv själv.

Du kommer att ha möjlighet till båda 
scenarierna. Tänk dock på att det är 

”frihet” under ansvar och i enighet med 
resevillkoren har du som resenär ansvar 

för att passa tider och ha personliga 
försäkringar.

[SLUT]


