
 

Fotoresa - Sparvhök i Norge 
 

Följ med på en oförglömlig resa till ”Norska södern” för exklusiv fotografering av Sparvhök 
 

 
Foto: Leiv Arne Åkset. Åkset Naturfoto 

 

Datum: 17-20/9 2021 

Fotografering sker från ett bekvämt och välutrustat gömsle i ett område med gott om Sparvhök, 

Nötskrika och mycket annat. Med lite tur kan vi få se både Duvhök, Havsörn och kanske räv?  

I gömslet, som är uppvärmt sitter man bekvämt i kontorsstolar och alla deltagare har tillgång till 3 

fotogluggar! 2 st gluggar i normalhöjd och en lågt placerad för att kunna ta bilder i markhöjd. Resans 

tidpunkt är vald för att den är mitt i högsäsongen för Sparvhök som varar mellan början av 

september till mitten av oktober. Rekommenderad utrustning är fullformat med 300-600 mm 

brännvidd eller motsvarande. 

Resan inkluderar 3 övernattningar och 2 heldagar i gömslet! 

Klicka på länken nedan för att se Steinar Eilerås fantastiska film från gömslet: 

https://youtu.be/JvYKP0O3L8k 

 

   
Foto: Leiv Arne Åkset. Åkset Naturfoto 

https://youtu.be/JvYKP0O3L8k


Dag 1:  

Alla deltagare tar sig till boendet själva även om samåkning är trevligt. Resa till och från boendet görs 

enklast via bil från Stockholmsområdet men det går även att ta sig dit via tåg eller flyg till 

Kristiansand. Transit T&R flygplatsen kan arrangeras för de som vill och behöver.  

För de som väljer bil så åker vi gemensamt till boendet där vi installerar oss efter att ha handlat mat 

på vägen.  

Det finns 4 sovrum, två badrum, vardagsrum och fullt utrustat kök. 

   

På kvällen kommer jag att arrangera en liten fotovisning och om det finns intresse även prata lite 

fototeknik för gömslefotografering. 

Dag 2: 

Vi åker ut till gömslet tidigt på morgonen och installerar oss.  

Därefter spenderar vi hela dagen med att fylla våra minneskort med minnesvärda upplevelser innan 

vi återvänder till boendet. På kvällen laddar vi ner bilder och diskuterar dagen som varit, vad som 

varit bra och vad vi kan förbättra till dagen efter. Efter en middag blir det en välbehövlig natts sömn 

innan det är dags för nya upplevelser. 

Dag 3: 

Ny heldag i gömslet med möjlighet till ännu fler fina möten och fotomöjligheter. 

Därefter åker vi tillbaka till boendet och spenderar, efter nedladdning av bilder och en god middag, 

ytterligare en natt på boendet. 

Dag 4: 

Efter en gemensam frukost packar vi våra grejer och åker hemåt. Vid hemkomst får ni möjlighet att 

skicka in er bästa bild och resans bästa bild kommer därefter att utses och ett hemligt pris kommer 

att utdelas. 

Pris: 3600 kr/person 

Priset inkluderar plats i gömsle 2 heldagar samt 3 övernattningar på fint boende nära gömslet. 

Tillkommer kostnad för mat och dryck som vi köper själva och tillagar på boendet.  

Transit T&R flygplatsen kan för den som önskar ordnas för 750 kr/person. 

För frågor och bokning, kontakta mig via mail eller telefon. Endast 5 platser, först till kvarn! 

 

Mail: per@pvkfoto.se 

Tel: 0705-124403 

mailto:per@pvkfoto.se

