
Packlista för Vilda Finland 2022. 
Viktigt! Det här är bara en inspirationslista för din packning. Vad du i slutändan packar ner i resväskan är upp till dig. 

_________________________________________________________________________________ 

-Kläder & skor-

 Slitstarka vandringsbyxor.
 Mössa och vantar (tidiga morgnar och kvällar kan bli kalla).
 Eventuellt underkläder och underställ om du fryser lätt.
 Vandringssockor och några få ombyten.
 Bekväma vandringsskor, gärna vattentäta.
 Vindjacka.
 Regnjacka & regnbyxor. Eller alternativt vattentät vindjacka.
 Eventuell fleecetröja.
 Ombyten t-shirts och långärmade tröjor.
 Keps eller hatt.

-Utrustning-

 Vandringsstavar. Det förenklar din vandring avsevärt (om du har mycket
kamerautrustning och vet med dig om att ryggen brukar kunna vara ett problem).

 Solglasögon.
 Kåsa och termos (om du vill ha med dig eget kaffe ut på turerna).
 Pannlampa eller ficklampa.
 Hygienartiklar.
 Eventuella mediciner.
 Väckarklocka.
 Solskyddsfaktor.
 Öronproppar.
 Handsprit.
 Kräm för skavsår, blåsor eller insektsbett.
 Kopior på alla viktiga dokument (pass, resepapper).
 Handsprit för hygien.



-Elektronisk utrustning- 

 Mobiltelefon. 
 Powerbank. 
 Laddare för mobiltelefon. 
 Eventuellt laptop eller platta för redigering av bilder. 

 

-Kamera & objektiv- 

Denna fotoresa till björnen i Finland innehåller både däggdjur- och landskapsfotografering. 
På grund av detta bör du ha med dig objektiv som täcker en stor spann av brännvidd. 
Observera att detta är endast förslag och du tar givetvis med dig den utrustning som du 
tycker är relevant. 

Det kan vara svårt att välja de objektiv du ska ha med dig på fotoresan, framförallt när du är 
begränsad till en viss vikt på handbagaget. När vi fotograferar däggdjur och fåglar vill du 
kanske ofta komma så nära som möjligt, därför är ett teleobjektiv med rejäl brännvidd, 300 
mm och uppåt bra. Om du vill arbeta med exempelvis björnen i landskapet kan du ha ett 
teleobjektiv på cirka 80-200 mm. Dessa objektiv är också bra för intima landskap. 

Om du har ett zoom-objektiv som täcker större delen av dessa brännvidder är denna bra att 
ta med sig. Om du endast får plats med ett teleobjektiv skulle jag välja det med mest 
zoomomfång eller längst brännvidd. 

• Ett eller två kamerahus. 
• Ett teleobjektiv från 300 mm och uppåt för fotografering av björn, järv, fåglar och kanske 
även varg. 
• Ett teleobjektiv från cirka 80- 200 mm för däggdjur i landskapet samt för intima 
landskapsfotografier. 
• Ett vidvinkelobjektiv för urskogslandskapet, forsarna och utsiktsplatserna. 

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

 En robust kameraväska. 
 Stativ (om du använder sådant och vill ”dra på det”). 
 Extra minneskort. 
 Extra batterier. 
 Batteriladdare. 
 Backuplösning. 
 Eventuella filter för landskapsfotografering. Exempelvis ND, Avtonat gråfilter eller 

polfilter. 


