
24 mars
Resdag. Vi möts hela gruppen på Kirkenes 

flygplats där jag har hyrt en minibuss som ska 
ta oss till vårt första boende. Väl framme till 
vår destination börjar vi med att packa upp 

väskorna och göra oss hemmastadda.

25 mars
Idag beger vi oss ut för att fotografera 

Varangers fantastiska landskap med hav, 
spetsiga klippor och vackra pittoreska 

fiskebyar. Vi börjar dock dagen med en stadig 
frukost och tar med oss vår matpacke ut i 

fält.Vi kommer att börja med att fotografera 
snöformationer och panoraman uppe på 
högfjället. Ett ypperligt tillfälle att arbeta 
med kompositioner och ledande linjer i 

landskapet. Det är inte alls osannolikt att vi 
träffar på en renflock här uppe också.

När vi är klara här styr jag bilen mot en liten 
och pittoresk fiskeby som ligger på norra 
delen av Varanger. Här stannar vi för att 

fotografera de många klassiska och färgglada 
husen och stugorna mot en bakgrund av berg, 

is och snö. Här intar vi också dagens lunch 
(matpacke).

Efter besöket i den lilla stormpiskade byn 
åker vi till stränder och klipplandskap. Där 

arbetar vi med långa slutartider, vågor, 
texturer och intima landskap. Det finns både 

plats och tid för funderingar, frågor och 
workshopsmoment här.

Lagom trötta och väderbitna börjar vi att 
bege oss hemåt till vårt boende. Vi äter 

sedan middag.
Även denna kväll/natt finns det möjlighet 
för dig som vill och orkar att bege oss upp 
mot högfjället eller fotografera norrsken i 

fiskehamnen.

26 mars
Idag är det arktiska fåglar som står i 

huvudcentrum. Vi kommer att befinna oss 
i ett gömsle större delen av morgonen där 
vi har mycket goda möjligheter att få bra 

och närgångna porträttbilder av praktejder, 
alförrädare, vanlig ejder och alfågel samt 

troligtvis gråsäl. Gömslet har plats för 
10 besökare och eftersom vi endast är 6 

stycken (7 med mig) så kommer alla att få 
ett bra utrymme och röra sig runt i gömslet. 

I gömslet ges tillfälle att få riktigt låga 
vinklar helt parallellt med vattenytan!

Vi går upp så tidigt att frukosten redan är 
tillagad åt alla som vi ska ta med oss ut i 

gömslet. I gömslet kan det bli kallt men vi 
har extra kläder så att ni inte behöver frysa. 
Ett tips är att ta på dig flera sockor och när 
vi kommer till gömslet ta av dig stövlarna 
eller skorna. Dina fötter kommer inte att 

bli lika kalla då. Ta gärna med er både 
fotvärmare och handvärmare. Kaffe och te 

finns i gömslet.

Observera att detta program kan komma att ändras beroende på väder eller
 andra oförutsägbara händelser.

PROGRAM.



Nu väntar oss spännande timmar som 
kommer att bli ett minne för livet. Vi kommer 

även antingen direkt efter gömslet eller 
senare på dagen åka en båttur i fjorden för att 

fotografera flygande praktejder, alfågel och 
alförrädare. Hemma igen i vårt hus är det vila 
fram till middagen på kvällen. Efter middagen 

finns utrymme för er som vill visa några av 
era bilder och berätta hur ni har tänkt samt 
ge varandra bildkritik och tips. Som vanligt 
bjuds det på norrskensfotografering för den 

som vill.

27 mars
Vi äter som vanligt en god och vällagad 

frukost packar ner vår matpacke (lunch). 
Idag åker vi till klipporna, stränderna och det 
fantastiska landskapet igen och arbetar med 

motiven och de grafiska landskapen.

I detta område spenderar vi hela dagen och 
åker sedan iväg för att spana efter havsörn 
och sjöfåglar längs klipporna och i de stora 

vågorna (om vädret tillåter).
Väl tillbaka vid boendet äter vi middag. 

Resten av kvällen/natten är fri att göra vad du 
vill. Kanske du vill ta lite vin eller en öl i baren 
eller kanske åka ut på norrskensfotografering. 

Valet är ditt!

28 mars

När vi har ätit frukost beger vi oss iväg 
mot vår nästa destination som ligger 

jämsides med Varangerfjorden. På vägen dit 
fotograferar vi ren (det finns ett rikligt antal 

längs med Varangerfjorden). Vi stannar 
också på ett hotspot för skärsnäppa med en 

vacker kyrka i omgivningarna och en fin 
liten fiskehamn. Här fotograferar vi flera 

timmar.

På vägen till vårt boende för de resterande 
3 dagarna (25-28 mars) stannar vi också 
för att spana efter den vita skogsharen. 
Att lyckas fotografera skogshare mot 

Varangerfjorden eller bergen som tornar 
upp sig i bakgrunden skulle vara något 

alldeles extra.

Väl framme vid vårt nya hem packar vi upp 
våra väskor, laddar batterier och för den 

som vill går det bra att göra små utflykter 
till fots runt denna lilla halvö. Här finns 

exempelvis praktejder representerat men 
räkna med att kunna se olika arter av mås 

och kanske även säl. Precis utanför vårt 
boende finns ett fågelberg där havsörenen 

ofta kretsar kring.
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Senare på kvällen åker vi in till Vardø för 
att äta middag. Kvällen avrundas med lite 
information om morgondagen då vi ska 

bege oss ut med båt till Hornøya. Även här 
går det kväll- och nattetid att bege sig ut på 

norrskensjakt.

29 mars

Idag går vi upp i god tid så att vi hinner äta 
en rejäl frukost. Matpacke packar vi ned 
i väskorna. Sedan åker vi till Vardø där 

vi från hamnen ska åka med båten ut till 
Hornøya. Resan tar cirka 10 minuter.

Väl framme lämnas vi av vid en liten brygga 
och båten lämnar oss på ön. Äntligen är 
vi här! På Hornøya får du gå runt precis 
som du vill och fotografera lunnefågel, 
sillgrisslor, tordmule, storskarv, kanske 

havsörn och om vi har riktigt tur jaktfalk. 
Dock får du endast röra dig inom de 

anvisade områdena. Eftersom Hornøya är 
ett naturreservat av allra högsta biologiska 
värde är det givetvis inte fritt fram att gå 

överallt.

På Hornøya stannar vi fram till 17:00 
och fascineras och fotograferar det rika 

fågellivet.

Båten kommer och hämtar oss och 
förhoppningsvis har vi fulla minneskort 
med bra bilder. Båten tar oss tillbaka till 

Vardø hamn och vi börjar bege oss tillbaka 
till vårt boende. På kvällen äter vi middag. 

30 mars

På morgonen äter vi numera sedvanlig 
frukost, lite tidigare än gårdagen. På vår 

väg till Vardø hamn kommer vi att stanna 
till på ett en plats där det brukar finnas 

rikligt med alförrädare vintertid. Här finns 
också vanlig ejder och praktejder. Räkna 
dock inte med att komma lika nära som 
vi gjorde i gömslet. Här är det mer fågel 
i landskapet vi är intresserade av. Denna 

plats är också mycket bra för att spana efter 
och fotografera skärsnäppa.

Denna dag är en ”repris” på gårdagen. 
Efttersom Hornøya är ett sådant magnifikt 

och viktig plats för en så stor blandning och 
antal av sjöfågel vill jag att du som resenär 
ska komma hem med de bästa bilderna på 
fågel som möjligt. Därför tillbringar vi två 

heldagar på ön.
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När du sätter din fot på Hornøya är 
du så långt nordöst ut som du kan 

komma i Norge. Om du passerar ön 
norr eller nordöst över finns ingenting 
förutom Barents hav. Det här är en av 

de mest extrema platserna i norden men 
lättillgängligt. På Hornøya finns även ett 

vindskydd. Här kan vi äta vår  lunch.

På kvällen äter vi en god middag 
tillsammans och pratar om hur vår resa 
har varit och om alla upplevelser vi fått. 

Kanske du också vill gå på fotoresans sista 
norrskensjakt?

31 mars

Nu har vi tyvärr kommit till den allra 
sista dagen av vår vistelse här i underbara 
Varanger. Dagen börjar med en frukost, 
sedan åker vi mot Kirkenes flygplats för 

hemresan.


