
 

 

Stavanger foto 

Fototur - Rovdyr 
For fjerde året på rad reiser vi til Noman´s land på 
grensen mellom Russland og Finland for å fotografere 
bjørn og ulv. Har vi 
litt flaks så er det 
også muligheter for 
møte med jerv. 

Finnair flytider: 

Reiseinformasjon: 
Når man reiser fra Stavanger med første SAS eller Norwegian fly 
på morgenen så rekker man Finnair sitt fly til Helsinki med avgang 
08.45. Etter en kort stopp i Helsinki er neste etappe til Kajaani og 
ankomst er 13.50. På flyplassen i Kajaani vil vi bli hentet av 
guider fra Articmedia som kjører oss ut til Kuikka basecamp, denne 
turen tar ca 2 timer. Transport fra / til flyplass er IKKE inkludert 
i prisen. Beløpet er 80 euro og betales kontant til Articmedia.  

Ved ankomst basecamp står middagen klar og det er bare å gi gass 
for allerede klokka fem skal vi være på plass ute i kamuflasjene 
og vente på at bjørn og ulv forhåpentligvis kommer tett innpå oss. 

 

Hjemreisedagen er slik at man kommer inn fra kamuflasjen rundt 
klokka 9 og da står frokosten klar. Man rekker en dusj og pakking 
før transport ut til flyplassen ca klokka 11.00. 

 

  

 

Vi har satt opp en del alternativer på fly fra Gardermoen til Kajaani og tilbake.   
Du bestemmer selv lengden på oppholdet. 

Fly utenom oppsatte dager kan også benyttes så lenge det er minimum to personer som reiser samtidig. Dette på grunn 
av transport fra Kajaani og ut til Kuikka basecamp som blir dyrere hvis man reiser alene. Benytt samme klokkeslett hvis 

du ønsker flyvninger andre dager da disse tidene matcher med døgnrytmen for fotografering  

16/9-2013 

20/9-2013 

18/9-2013 

22/9-2013 

Fra Gardermoen kl. 08.45 
med AY2652 + AY8475. 

Ankomst Kajaani kl 13.50 

Fra Kajaani kl. 14.10   med 
AY8476 + AY659 

Ankomst Oslo 17.00 

Fra Gardermoen kl 08.45 
med AY2652 + AY8475 

Ankomst Kajaani kl 13.50 

Fra Kajaani kl. 14.05   med 
AY8476 + AY2657 

Ankomst Oslo kl. 18.25 

Du tilpasser selv lengden på oppholdet i Finland: 

20/9-2013 Fra Gardermoen kl. 08.45   
med AY2652 + AY8475 

Ankomst Kajaani kl. 13.50 

24/9-2013 Fra Kajaani kl. 14.10   med 
AY8476 + AY659 

Ankomst Oslo 17.00 
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Bilder fra september 2012 

ULV: Fra å være en sjelden 

gjest foran kamuflasjene har 
nå ulven kommet innom ca 
annenhver natt de siste 
årene. Ulven er ikke 
”bankers”, men det finnes 
ingen andre steder i Europa 
der mulighetene for å se vill 
ulv er bedre. Vi hadde noen 
magiske møter med ulven i 
2010 og 2012, mens på turen i 
2011 var det få besøk av 
ulven. De med mest flaks 
klarte allikevel å skaffe seg 
meget bra ulvebilder også 
dette året, men noen av oss 
reise hjem uten å ha sett 
ulven. 

BJØRN: På denne årstiden 

samles mange hannbjørner 
seg i dette området. De spiser 
det de kan for å bygge opp 
reservelagerne før de går i 
hi på russisk side av grensen. 
Det fores med kjøtt, fisk og 
hundefor og alt går ned på 
høykant hos en sulten bjørn. 
Det har vært ca 10 individer i 
området hver høst som har 
sirkulert mellom 
åteplassene, og det er 
muligheter for å få se opp til 
4-5 bjørner samtidig foran 
kamuflasjen.  

 

 

JERV: På fjorårets tur fikk 

vi mulighet til å fotografere 
jerv ved en annen lokasjon 
enn der ulv og bjørn samles. 
Jerven er det minste av disse 
rovdyrene og trekker seg 
unna for å ungå konflikt. Å 
fotografere Jerven var litt 
mer bingo enn med ulv og 
bjørn. Jerven var innom hver 
natt, men det var bare 2 av 5 
netter den viste seg i greit 
fotolys. Foreløpig vet vi ikke 
hvordan mulighetene for 
jervebilder blir denne 
sesongen. 

Kamuflasjehyttene 
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September måned byr på 
flotte høstfarger, men 
temperaturen kan variere en 
del. Tidligere år har vi hatt 
5-10 grader på nettene og 10-
15 på dagtid, men de første 
frostnettene kan komme på 
denne tiden av året. Det er 
svært lite mygg på denne 
tiden av året, men hvis du 
reagerer på myggstikk så er 
det smart å ta med 
myggmiddel. 

Det du må ha med er : 

* Varme klær 
* Sovepose 
* Støvler eller gode 
fjellsko. Det kan være 
veldig vått ute på myra og 
støvler anbefales. 
* Termos til kaffi/te 
* PC/Mac ? ( Det er internett 
tilgjengelig i basecamp) 

Alle får egen seng og 
garderobeskap i basecamp 
slik at du kan ha alt rotet en 
plass. Her er selvsagt 
mulighet for lading av 
batteriene både for kamera 
og fotograf. Etter frokost 
er det muligheter for sauna, 
tur i nærområdet, eller 
fotografering av småfugler 
som fores på tunet. Vi har 
tidligere også hatt enkle 
kurs og felles 
bildevisninger på dagtid. 

 

Standard reiseforsikring må 
ordnes av den enkelte 
deltaker. 

Fotoutstyr og bilder: 

Når det gjelder 
fotograferingen så reiser 
vi altså ut til kamuflasjene 
på ettermiddagen og får 
noen timer før det blir 
mørkt der vi kan 
fotografere. Man sover ute 
i kamuflasjen og står opp 
tidlig i håp om flere 
bilder i morgenlyset. 
Returen til bascamp 
er ca kl 8.00 

 

Alle får mulighet til 
å ha to kamera 
montert i 
kamuflasjen, men du 
må ha med eget 
stativhode som 
monteres i benken innenfor 
fotogluggene. På denne 
typen fotografering er det 
stort sett bare lang tele 
som gjelder, 300mm 
kombinert med 1,4 
teleconverter på 
fullformat kamera eller 
300mm på DX kamera er et 
”minstekrav”. Har sett flott 
bilder på kortere 
brennvidder også, men 
hovedregelen er ”jo større 

jo bedre”.   

 

Mye av fotograferingen 
foregår i skumringen så et 
kamerahus med gode iso 
egenskaper er helt klart å 
foretrekke.  

Det vil være 4 personer fra 
Stavanger foto som deltar 
på turen.  

 

 

 

Flybillettene fra 
Gardermoen til Kajaani er 
forholdsvis rimelige. Du 
får billettene tur / retur 
for ca 1700-2500,- litt 
avhengig av valgt ankomst / 
avreise dag. 

 

Pris & praktisk 
informasjon 

Prisen for oppholdet i Finland er kr 
2000,- pr døgn. Dette inkluderer 
frokost, lunsj, middag, matpakke, 
kaffe/te på termos og transport ut 
til kamuflasjehyttene. De som må ha 
sjokolade, snacks og sterkere ting 
enn fun-light saft må ta med dette 
selv.  Du får servert god og normal 
mat i basecamp. 

PÅMELDING: 
 

Kontakt 
Stavanger foto 

51521020 
post@stavangerfoto.no 

 
eller  

Arnt Ove Jøsang 
90053749 

ajosang@lyse.net  


