
Väder & klimat
Spanien i juni kan bli varmt. Framförallt 
i det mer lågtliggande stäpplandskapet 
vid foten av bergen. Uppe i bergsmiljö 
där vi kommer att ägna majoriteten av 

vår tid på är det som regel svalare klimat 
än i låglandskapet. Här kan vädret ändras 
snabbt och regn och åskskurar kan dra in 
över landskapet. På morgnarna är det ofta 

dimma uppe i bergslandskapet.

Kläder & utrustning
Viktigt! Det här är bara en inspirationslista 
för din packning. Vad du i slutändan packar 
ner i resväskan är upp till dig. Glöm inte att 

packa ner (dina egna saker) också.

• Oömma kläder.
• Slitstarka långbyxor.
• Kortbyxor & t-shirts.

• Regnkläder.
• Vindjacka.

• Vardagliga kläder & ombyten.
• Pyjamas / sovkläder.

• Skjorta.
• Keps eller hatt.

• Bra och slittåliga skor (gärna 
vandringsskor).

• Utrustning.
• Vattenflaska.

• Kikare.
• Solglasögon.

• Ficklampa eller pannlampa.
• Väckarklocka.

• Anteckningsblock & penna.
• Solskyddsfaktor.

• Öronproppar.
• Faktabok.

• Dina mediciner.
• Handsprit.

• Skoskavs-plåster.
• Kräm för skavsår, blåsor eller insektsbett.

• Kaffetermos.
• Om du lätt blir hungrig bör du ha med dig 

några ”powerbars” eller frukt ut i fält.

Elektronisk utrustning.

• Laddare till alla dina elektroniska enheter.
• En grendosa.
• Powerbank.
• USB-kablar.

Kamera & objektiv
Observera! Det här är bara en 

inspirationslista för vilka objektiv och 
kameratillbehör du ska ta med dig.

Den här fotoresan till norra Spanien är 
främst koncentrerad kring att fotografera 
gamar. Därför kommer vi att fotografera 

mestadels från gömslen. Vid fotografering 
av gamar behöver du använda ett 

teleobjektiv, från cirka 400 mm och uppåt. 
Många gånger kan dock gamarna komma 
riktigt nära gömslet. Du kan använda flera 
olika kameror samtidigt om så önskas. Jag 
rekommenderar ett längre teleobjektiv och 
ett kortare teleobjektiv, exempelvis från 200 

mm och uppåt.

När det kommer till att fotografera 
landskapen rekommenderas en vidvinkel, 
från cirka 14 mm – 32 mm samt ett lättare 

teleobjektiv för mer intima landskap.



Har du frågor kring vilken utrustning du 
ska välja att ta med dig? Kontakta mig med 

dina frågor, info@frostadnaturfoto.se

• Ett eller flera kamerahus.
• Ett teleobjektiv från  cirka 400 mm och 

uppåt för gamar och fåglar.
• Ett  kortare teleobjektiv från cirka 135-
200 mm och uppåt för gam och intima 

landskap.
• Ett vidvinkelobjektiv, från 14 mm – 35 

mm för landskapsfotografering.

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. Eftersom 
vi ska fotografera landskap tidig- och sen 

kväll är stativ viktigt.

• En robust kameraväska.
• Stativ.

• 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.


