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Härligt att ha Dig och Er med på denna resa till Finland och Österbotten och till en av få 
UNESCO världsarv som finns i Norra Europa och speciellt så långt norrut som detta är. Vi 
ska ta oss ut till ögruppen Replot som ligger utanför Vasa. Ingen annanstans i världen är 
inlandsisens påverkan så stor som just här. Landhöjningen är ca 0,8 mm per år vilket gör 
att det vi idag ser kommer att vara ett helt annat landskap om bara tio år fram i tiden. 
Denna broschyr innehåller program med tider, förslag på kläder och utrustning att ha 
med och på sig, allmän information och lite om säkerheten på och under resan. 
Resan fokuserar på landskapsfotografering samt dagliga utflykter till olika platser. På 
kvällarna går vi igenom deltagarnas bildmaterial och ger möjlighet till förbättrings-
förslag. 

Fotoinstruktörer på resan är Anders Jorulf. Beroende på antalet deltagare, åker vi i mini-
buss vilket möjliggör att färdas på samtliga vägar under denna resa. Maximal restid är ca 
90 minuter från Vasa flygplats. Frukost ingår i denna resa. Lunch samt middag ansvarar 
deltagarna själv för och finns till självkostnadspris i nära anslutning till de olika destina-
tionerna.  

VÄLKOMMEN



VÄLKOMMEN
Dag 1. ankomstdag: 
Vi landar på Vasa flygplats där vi tar emot er. Flygplatsen är väldigt liten. Därefter tar vi 
oss ca 90 min ut i den Österbottniska arqipelagen. Vi installerar oss där vi ska sova och 
packar upp våra saker samt har en första genomgång av programmet samt väderleken 
de dagar vi är på i detta vackra landskap. 
Denna eftermiddag ska vi lära känna kameran samt för de som är mer avancerade 
fotografer lär vi ut panoramafotografering. Vi kommer att bekanta oss med Replotbron 
och omgivningarna runt denna plats. 

Dag 2 
Efter frukost är det avfärd. Vi åker nu ut till Björköby där vi parkerar bilen och tar 
oss till fots fram till den punkt där landhöjningen är som störst. Där går vi upp i det 
berömda ”Saltkaret” och fotograferar den mycket storslagna utsikten. Därefter tar vi 
oss till fots genom skogen till en bivak där vi grillar hamburgare och korv som vi från 
fotoadventures.se bjuder deltagarna på. 
Vid 16/17 tiden är vi tillbaka vid vår bil och kör tillbaka till vårt boende. Därefter finns 
det möjlighet för egen tid. Ca kl 19 åker vi och åter middag. Vid kl 21 tar vi oss ut till 
Björköby för att fotografera den långa solnedgången om vädret tillåter detta. 
Denna dag ska vi fokusera på olika slutartider, landskapsfotografering samt om vädret 
tillåter – kvälls fotografering med långa slutartider. 
 
Dagens uppgift: 
Att arbeta med långa och korta slutartider samt med ND och polartiseringsfilter.

Dag 3
Efter frukost tar vi oss ut till en av mina bästa vänner, Leevi Galls som denna dag med 
båt ska ta oss ut till en av öarna om vädret tillåter. Båten heter Selma och är av äldre 
modell (vi har flytvästar). På denna ögrupp, vandrar vi under dagen och fotograferar 
landskapet som vi har runt om oss. För dig som är fågelintresserad är detta platsen för 
dig. 

Om vädret är sämre åker vi med vår minibuss ut till några väldigt fina platser där vi har 
en lätt vandring i lätt terräng och har möjlighet att ta riktigt fina landskapsfotografier. 
Denna dag är det bra om man har med sig lunchlåda eller någon form av förtäring. Det 
finns inga affärer ute på öarna. 

VÄLKOMMEN



Dagens uppgift: 
Att fotografera landskapet, havet från olika vinklar och få med det oändliga, ödesmättyade 
och det enkla men samtidigt storslagna landskapet. 
Vid 17 tiden är vi tillbaka vid vår bil och kör tillbaka till vårt boende. Därefter finns det 
möjlighet för egen tid. Ca kl 19 åker vi och åter middag. Vid kl 21 tar vi oss ut till Björköby 
för att fotografera den långa solnedgången om vädret tillåter detta. 
Denna dag ska vi fokusera på olika slutartider, landskapsfotografering samt om vädret 
tillåter – kvälls fotografering med långa slutartider.

Dag 4
Efter frukost är det dags att åka ut till ett par platser och bara fotografera havet. 
Att fotografera havet under temat ”där himmel möter hav” är inte enkelt. Här lär vi ut de 
olika teknikerna för detta med möjlighet till polariseringsfilter, ND filter samt gråfilter. 
Efter lunchen som intas vid närliggande restaurang, beger vi oss till vårat boende. På 
efternmiddagen går vi igenom deltagarnas bilder och tidig eftermiddag åker vi in till Vasa 
där det ges möjlighet till lite shopping samt en tidig gemensam middag innan vi åter-
vänder till Vasa flygplats för hemfärd mot Arlanda. 

Dagens uppgift: 
Att med kameran skapa dramatik i bilden och utifrån havet fotografera med lång och kort 
slutartid. 
  



Nödvändig utrustning:
- Vandringskängor / höga stövlar
- Promenadskor
- Regnkläder ( Jacka / byxor )
- Strumpor och sockor (flera ombyten)
- Kort- och långärmade skjortor/tröjor (ombyten)
- Varma tröjor (hood tröja, collage tröja etc –ombyten)
- Varm jacka för att stå utomhus och fotografera (lager på lager principen)
- Varma byxor för att stå utomhus och fotografera (lager på lager principen)
- Enklare kläder för middag på restaurang
- Plåster
- Vindjacka
- Vindbyxor
- Vattenflaska
- Termos
- Ryggsäck (liten rygga går bra)
Extra utrustning (för den som vill glänsa lite)
- Vantar / handskar
- GPS
- Merinoull tröjor
- Ullsockor/strumpor
- Försvarets hudsalva
- Visselpipa
Försäkring: 
 - Avbeställnings- och reseförsäkring
- Olycksfallsförsäkring
- sakförsäkring 

KLÄDER



FOTOUTRUSTNING/TEKNIK
- Systemkamera
- Objektiv I – från 15mm och uppåt. Zoom objektiv eller fasta objektiv går bra. 
- Objektiv II – Det går bra att ta med sig ett större zoom objektiv. 
- Polariseringsfilter (frivilligt)
- ND 6 filter 
- Kameraväska / ryggsäck
- Bärbar dator
- Lightroom (frivilligt) 

Finns att pröva på plats: 
- Nikon Z7 med olika zeiss objektiv. 
- Canon med 21 mm zeiss distagon objektiv
- Hasselblad X1D

Om deltagare lånar ovan fotoutrustning ansvarar deltagaren helt för utrustningen som 
lånas. Erfoderlig försäkring rekomenderas samt fullt ansvar tas av deltagare som lånar ovan 
utrustning av Anders Jorulf. 



FOTOUTRUSTNING/TEKNIK
- Egen tid kommer att finnas för att gå igenom sina bilder samt för eventuell redigering. 
- På kvällarna försöker vi inta gemensam middag om det finns möjlighet til detta och alla 
vill. 
- Vädret är säkert på de platser vi besöker. En väderprognos är oftast stadig och slår inte 
hastigt om. kan slå om väldigt fort. Information om eventuella ändringar baserade på väder 
kommer att ges under resans gång. 
- Där ingenting annat är föreskrivet är drönare tillåten. 
- I Finland handlar man med EUR. De flesta platserna vi besöker tar kreditkort. Visum eller 
pass behövs inte för inresa till Finland för skandinaviska medborgare eller medborgare som 
har permanent uppehållstillstånd i Sverige. Rekomenderat är att alltid ha med sig giltigt 
pass samt körkort. 
- Det är väldigt viktigt att samtliga deltagare beaktar säkerheten och följer de lokala re-
komendationer  samt föreskrifter som finns i detta UNESCO område. Det är viktigt att 
vandra på endast utstakade stigar och gångvägar. Djurlivet får inte störas. Vi som ledare 
kommer att informera samtliga deltagare om eventuella risker och ber samtliga deltagare 
att respektera i de fall vi säger att det är olämpligt eller farligt/olämpligt att gå till vissa 
platser. Fotoadventures.se tar inte ansvar för deltagare som inte följer lokala föreskrifter 
eller fotoadsventures.se´s säkerhetsråd och föreskrifter på plats. Fråga oss som leder denna 
resa innan du avser gå eller vandra iväg ifrån gruppen så kan vi ge dig rekomendationer om 
säkerheten på plats. 

Vi hoppas du får en riktigt trevlig och lärorik resa med oss på fotoadventures.se 
Varmt välkommen med till Färöarna. 
- Landskapet vi under dessa dagar befinner oss i är väldigt flakt. Den vandring vi genomför 
är inte en tung vandring den är lätt och enkel på upptrampade stigar i en terräng som är i 
stort sett platt. 
- Det är en ormrik omgivning varvid försiktighet ska och bör tas i detta område. Stövlar 
samt heltäckande kläder är att föreslå då vi vandrar. 
- Myggorna i detta område kan och är påtagliga. Tag med myggmedel. 

För frågor avseende praktiska detaljer som destination, boende, matmöjligheter och/eller 
tider för de olika resorna,. Tag kontakt med vår koordinator Lena Sigfrids. 

För frågor avseende programmet, fotograferingmöjligheter och-/eller lämplig utrustning 
tag kontakt med Anders Jorulf. 

ÖVRIGT OCH SÄKERHET

Anders Jorulf 
Tel:  +46 70 260 74 13, 
mail: anders@jorulf.se

Fotoadventures.se
Växel +46 8 530 200 21 
mail: info@jorulf.se

Lena Sigfrids 
Tel: +46 70 260 53 24 
mail: lena@jorulf.se 



Välkommen önskar Anders Jorulf 
e-mail: anders@jorulf.se

tfn: +46 70 - 234 65 30


