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Skiftet var stort i dag. Startede tidligt i morges i Monteverde i Cloud Forest med 
blæst og 14 gr. Tog nedturen ad den bumpede vej. Vi passerede Tarcoles floden som 
løber i havet der. Under vejbroen over lå mere end 20 megastore (op til mindst 4 
meter) krokodiller og daskede i solen og enkelte tog en slowmotiondukkert i det 
grumsede vand. Vi var nu tydeligt over i det som hedder Tropicai Rain Forest in 
Transition. Forskellen var tydelig efter en formiddag med bløde bakker, tørre 
områder og mange enkeltstående træer. 
Efter frokost tog vi afsked med vores fantastiske guide og chauffør, som har æren 
for at have kørt os sikkert frem og for at vi har set så meget og så mange dyr. 
Vi skulle nu slappe af ved Stillehavet, men også her blev det til ture i nationalparker 
og i området omkring hotellet. 

Turen til Costa Rica var en enorm oplevelse - en gentagelse står højt på 
ønskelisten. 
Vi tillod os den 'luksus' at bestille en rejse med 11 personers minibus, som vi havde 
for os selv med egen chauffør og ekstrem kompetent guide. Denne rejseform 
anbefales på det varmeste. Meromkostningen er yderst begrænset. 

Svalehale - Nikon D3, Nikkor 300 mm 4. O fl5, 6 ISO 1600. 
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Foreningens fremtid 
af Jens Rasmussen/næstformand og Klaus Bjerre/formand 

Nogle af vores medlemmer blev måske stødte over følgende formulering 

i formandens beretning (sendt ud som Jællesmai~: "Vi må nok se i øjnene, at der er 

nogen der foretrækker udelukkende at optræde på nettet og et af de andre mere eller 

mindre seriøse sites. Det er i mine øjne helt OK, hvis man udelukkende går efter 

rygklapperi, så er det jo lige sagen (smily). Men som skrevet og sagt før så er NFD 

en forening med, hvad der hører til i sådan en." 

Man kan være enig eller uenig i ovenstående ordlyd. Men sandheden er jo, 

at der er naturfotografer her i blandt også fra NFD, der i dag hellere vil sidde bag 
computeren til langt ud på natten og kommentere andre fotografers billeder - istedet 

for at deltage aktivt i NFD' s foreningsarbejde. I lederen i sidste medlemsblad (no. 

59 - feb. 2011) kunne I læse, at vi i bestyrelsen trænger til nyt blod, det vil sige nye 

bestyrelsesmedlemmer der på sigt kan overtage roret i NFD. I den anledning 

opfordrede jeg til deltagelse i den ordinære generalforsamling i marts. Hvor mange 
mødte op ud over bestyrelsen: Siger og skriver tre 3(1) menige medlemmer l Siger 

det noget generelt om medlemmernes interesse for NFD? 

Tilfældigt stødte vi forleden ind i et par ældre bestyrelsesmedlemmer fra 

Danmarks N aturfredningsforenings i en lokalafdeling og samtalen faldt blandt andet 

på foreningskulturen herhjemme - eller rettere manglen på samme. De havde samme 

problem med at rekruttere friske kræfter til bestyrelsesarbejdet præcis som hos os 

i NFD. Er foreningskulturen med en struktur som NFD ved at dø, eller hvad skal 

der til for at den overlever? 

Da vi skal have søsat mange spændende aktiviteter i den kommende sæson 

- blandt andet det næste årsmøde - vil der blive rettet henvendelse til udvalgte 

medlemmer om at hjælpe til hermed. I kan også allerede nu henvende jer direkte til 
et bestyrelsesmedlem, hvis I er interesserede i at give en hånd med. Enhver 

henvendelse vil blive modtaget med kyshånd og stor taknemmelighed. 

Der er sammen med dette blad vedlagt en faktura til indbetaling af 

kontingent med en deadline på 3 uger. Betal til tiden og støt din forening! 
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fra bestyrelsen og redaktionen 

Medlemstatus pr 3/5-2011 
Dags dato er status 167 medlemmer. Nye navne er: 
Per Svensson, Lars Holst Hansen, Niels Peder Sørensen, Birger Steen Hultegren, 
Mogens Slotved Nielsen, Christian Eilers, Søren Mark og Boris Søndersted 
Vi byder dem alle velkommen. 

FugleFoto Festival - NYT 
Det blev på et ekstraordinært bestyrelsesmøde vedtaget at udskyde Fuglefoto 
Festivalen til marts 2012. Vi har kontaktet DOF for at høre, om de vil være med på 
en halvpart til arrangementet. De har i skrivende stund endnu ikke svaret. Yderligere 
tiltag drøftet på bestyrelsesmødet den 11. maj. 
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Arskonkurrencen 20 I I 
Følgende kategorier vil indgå i årskonkurrencen 20 I I 

ANDRE DYR - INSEKTER -VÆKSTER 
FORM & DETALJE 

Tre kategorier med to underkategorier Danmark og resten af verden 
LANDSKAB-FUGLE og PATTEDYR 

i alt IO kategorier 

Sagt med andre ord en NFD classic 

Datoer, dommer mm. vil komme her i bladet og på hjemmesiden senere på 

året. Vi håber at rigtigt mange vil deltage. 

synlig og imponerende i sin kegleform. Vi skulle efter planen på hængebroer, men 
da der var udsigt til mange andre besøgende, tog vi i stedet til Arenal Nationalpark 
lige ved siden af Arenal søen, som er smuk, men opdæmmet/kunstig. Faktisk får 
Costa Rice en meget stor del af deres energi fra vandkraft. 
Stien i Arenal parken tillod kun gåben i den tropiske regnskov og efter kort tid stødte 
vi på nogle brøleaber, som tog for sig af retterne. De spiser blade og andet grønt og 
er derfor efter videnskabelige undersøgelser mindre intelligente end de aber, som 
spiser kød. 
Vi var ved hængebroerne i den tropiske regnskov. Den største var 47 meter oppe og 
95 meter lang. Man må sige, at der var langt ned og det forklarer, hvorfor aberne er 
glade for deres haler. Hængebroerne er fantastiske til at give et indtryk af regnskoven 
fra alle højder og vinkler. Vejret var så godt, at alle slangerne var krøbet ned fra højt 
oppe i træerne, hvor de er, når det er regnfuldt. Heldigvis fandt vi kun 2. En 
vandslange og en død i øvrigt ikke giftig. 

Dag 8: Er næste dag ankommet velbeholdne til Monteverde efter 4 timers kørsel 
over 100 kilometer. Monteverde blev grundlagt af amerikanske kvækere i 1950. 
Kvækere er pacifister, så da de blev tvangsudskrevet til at deltage i Koreakrigen rejste 
100 til Costa Rica for at bosætte sig. Costa Rica nedlagde deres hær i 1948, så det var 
naturligvis et land efter deres smag. De bosatte i et smukt, køligt, kuperet terræn, som 
var velegnet til køer og mejeridrift. Alt åndede fred og idyl til National Geographic 
i 1990 beskrev området som paradis på jord. Siden er de stakkels mennesker blevet 
fuldstændig overrendt af turister. 
Som forsvar har de nægtet at forbedre vejnettet, hvilket betyder, at antallet af turister 
ikke stiger - og at vi brugte 2 timer på at køre 30 kilometer gennem hullede grusveje 
og over åbne vandløb! 

Dag 9: Stod op næste dag kl. 0500 for at køre ud for at se den sjældne fugl 
Quetzal, som var set fra en parkeringsplads de seneste dage. Det var koldt (12 gr) og 
blæsende - måske var det årsagen til, at fuglen ikke viste sig? 
Kørte tilbage og tog så på den næste tur i Monteverde nationalparken, hvor der skulle 
være 3-400 forskellige fugle og normalt ville man opleve mindst 50 (i følge Lonely 
Planet) så vi glædede os .. Vi så 2 kolibrier og 8 parakitter på et par timer, så fuglene 
var øjensynlig taget på weekend. 
Vi fortsatte til en have i regnskoven, hvor der var kolibrier. Man lokker dem til med 
sukkervand og der var vel en 15-20 forskellige (i Costa Rica er der mere end 70 
forskellige), den ene mere smuk end den anden. Det er nogle hidsige fyre, som hele 
tiden er på nakken af hinanden og der er fart på. De kan flyve op til 70 km i timen 
- og sågar baglæns. De har 3D syn, hvilket nok også er nødvendig med den fart, de 
har på. 

Dag 10-14: Så kom vi endelig frem til varmen i Manuel Antonio. 
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Det regnede hele dagen og vi er blev godt våde på vores båd- og traveture. Vi fik dog 
set kolibri, 2- og 3-tået dovendyr, bicolored hawk, forskellige tukaner, adskillige 
fluesnappere, brøleaber, edderkoppeaber, rovfugle, fregatfugle, brun pelikan, giftig 
blue jeansfrø og meget mere. 

Dag 2: vi stod op kl. 0500 for at være ved båden kl. 0550 og af sted på kanaltur. 
Vi drog af sted i regnvejr men efter en halv time gav vi op sammen med de andre i 
båden. Alt vort dyre regntøj var gennemblødt. 
I regnskoven her måler man ikke nedbør i mm - næh, det måles i meter. Hvert år 
falder der mellem 6 og 7 meter regn. 
Kl. 0930 forsøgte vi igen at sejle og gennemførte på trods af heftig regn. Og godt for 
det, for vi fik set leguaner, dovendyr, aber, små krokodiller, odder, hejrer og meget 
andet. N ogle få ting blev fotograferet på trods af dårligt lys og regn. 
Efter frokost var vi på vandretur (i regnvejr) og så en masse spændende træer, 
orkideer, blomster og nogle få sommerfugle - nogen så store som en hånd, når de 
har slået vingerne sammen. 
Vi gik en lang tur (i regnvejr) til stranden, hvor skildpadderne lægger æggene for at 
se, om der var nyudklækkede unger. Desværre! 

Dag 3: Efter en nat, hvor vi meget tit blev vækket af lyden af voldsomt regnvejr 
vågnede vi op til sol!!!! Så op og ud og se efter de grønne frøer med røde øjne. Og 
dem fandt vi og fik også set nogle af de giftige frøer bl.a. blue jeansfrøen. 
Spiste en hurtig morgenmad, pakkede og så ned til båden, som skulle bringe os fra 
Tortuguero til Cana Blanco. Vi sejlede ad mindre kanaler, og da solen jo ikke havde 
vist sig i flere dage blev dyrene lokket frem. Overnatning i Turrialba. 

Dag 4: Vi startede kl. 0600, tøjet var nu næsten "strygetørt". 
Efter morgenmad afgang fra Turrialba til Guayabo, som er ruiner efter en præcolum
biansk kultur, etableret år 1000 f.K. og som kulminerede omkring vikingetiden med 
over 20.000 indbyggere. Meget imponerende med akvædukt og svært at opretholde 
på grund af den stærkt voksende regnskov. Her sås en sunbittern (solrikse), som er 
meget sjælden. Guiden gik i ekstase, da han ikke havde set den i 7 år! 

Dag 5: Det er snart blevet en dårlig vane med at stå op kl. 6.00, men så nåede vi 
også at komme op på en af de højeste vulkaner (poas) i landet. Ca. 3.400 meter høj 
- faktisk var den oprindelig lidt højere, men toppen røg af i 1965 - og de omkringlig
gende egne blev lagt øde. Den sover nu, men har det med at vågne pludseligt, så 
indbyggerne er ikke helt trygge. 
Poas er verdens næststørste aktive vulkan. Det er helt vildt så stor den er, kraterdia
meter på 1,3 km og dybde på 300 meter. 
Senere kørte vi til vores hotel i Alajuela, som ligger for foden af endnu en meget aktiv 
vulkan (Arenal) . 

Dag 6 og 7: Næste dag stod vi atter op med solen. Vulkanen Arenal rimeligt 
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En dag på Hirsholmene 
Tekst og foto Hanne og Jørn Wahlstrøm. 

Tejster, Nikon D700, Nikkar 500/14. O. 

Hirsholmene er en øgruppe, der ligger 6 - 7 km. nordøst for Frederikshavn. Den er 
udlagt som naturreservat, fordi den i ynglesæsonen er tilholdssted for en masse 
måger, så som hættemåger, sølvmåger, sildemåger, stormmåger samt svartbag. 
Derudover yngler der også toppet skallesluger og ederfugl. 

øgruppen er desuden tilholdssted for mere end halvdelen af den danske 
bestand af tejst. Om vinteren ses en masse trækfugle og desuden dykænder som 
ederfugl, sortand og fløjlsand. Der er kun adgang til den største af øerne nemlig 
Hirshohn, og selv på denne ø er der restriktioner i ynglesæsonen, således at der er 
adgangs forbud på halvdelen af den. På Hirsholm er der en stor koloni afhættemåger 
og i ly af denne koloni yngler en hel del splitterner. Der findes ingen pattedyr på 
øerne bortset fra gråsæl og spættet sæl. 

Hirsholm bebos af tre personer: et bestyrerpar samt en håndværker, der 
vedligeholder bygninger og installationer. Derudover bor der i ynglesæsonen en 
biolog. Der er ingen overnatningsmuligheder for almindelige dødelige; man skal 
enten have en båd eller også skal man kende nogen, der bruger de eksisterende 
bygninger som sommerhus. 
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Vi tog derud i slutningen af maj 2010 med postbåd fra Frederikshavn. Den 
afgår 3 gange om ugen, men hvis man vil have en hel dag derovre, er det kun 
mandagsafgangen, der dur. Man skal selv huske at medbringe mad og drikke. Der er 
afgang kl. 8.00 og sejlturen tager en lille times tid. Den dag, da vi var med, måtte vi 
være udendørs, så det var godt, at det ikke regnede eller blæste. Da vi sejlede ind i 
havnen på Hirsholm, så vi tejster overalt; i havnebassinet, på molen, ja selv på 
picnicbordet sad der tejster. Mod forventning var tejsterne ikke særlig sky, så vi 
kunne gå rundt i området ved havnen og fik taget en masse billeder i de små 2 timer, 
hvor lyset var rimeligt. Det var relativt nemt, vi kunne bare sætte os på nogle af de 
store sten med kameraet og vente, og efter et stykke tid var der en tejst i nærheden. 
Omkring kl. 11 blev det meget overskyet og truende skyer drev ind over øen, så vi 
krydsede fingre for, at det ikke ville begynde at regne. Samtidig begyndte tejsterne at 
flyve ud på havet; og ved middagstid var de alle væk, hvilket understreger vigtigheden 
af at tage den tidlige mandagsafgang, så man har en rimelig chance for at fotografere 
disse flotte fugle. 

Splitterne, Nikon D2X, Nikkor 300 f/2,8 + 1,4 converter. 

Vi havde endnu ikke rigtigt fået fotograferet splitternel', så det overskyede 
vejr var nu faktisk en fordel, det fremskredne tidspunkt taget i betragtning. Disse 
terner var svære at have med at gøre, vagtsomme og sky, som de var. Vi havde ikke 
taget nogen sløringsnet med, og det fortrød vi meget, det ville nok have forbedret 
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Costa Rica 2011 
Tekst og foto Per Vindis 

Grøn Leguan, Nikon D3, Nikkor 300mmf/4.0 400 ISO. 

~~;,* • ..,.;:j 

Vi er 3 gode venner, som hvert 3. - 4. år sammen tager på en længere rejse. Denne 
gang gik rejsen til Costa Rica for at opleve den formidable natur. 

Costa Rica, 'Den Rige Kyst', lever op til navnet, idet Costa Rica stadig er det 
rigeste land i Mellemamerika. 
Landet er lidt større end Danmark, 50.000 km2 i forhold til 43.000 km2. 
Naturelskere vil føle sig hjemme i Costa Rica. Mere end 15% af deres lille land er 
udlagt til nationalparker og reservater, og intet andet sted i verden er artsrigdommen 
større: 200 arter pattedyr, 350 arter krybdyr, 850 fuglearter, 10.000 plantearter og 
30.000 insektarter. 
Landet er utroligt frugtbart pga. vulkanjorden og de dyrker alle de ting, man kan 
tænke sig. For eksempel koriander og kardemomme, cashew og macadamianødder. 
Og papayaerne er store som fodbolde (næsten), de smager i hvert fald utrolig godt. 
Hvert måltid er et orgie i frisk frugt og grønsager. 
Temperaturen i Costa Rica svinger meget. På toppen af vulkanerne er der blæsende 
og omkring 10 - 12 grader. Nede er der dejligt varmt - lige omkring 30 gr. 

Dag 1: Kl. 0600 blev vi hentet i hovedstaden San Jose for at se på de første af 
de mange forskellige regnskove. Og ja, det blev REGNskov - både tågeregnskov og 
regnskov. Tågeregnskov er i 1500 meter og der er koldt - dvs. under 20 grader, 
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sammenrullet med rævesnuden under halen. J eg kunne se pelsen bevægede sig en 
smule, i takt med at den lille fyr trak vejret. Den lå sikkert og drømte om hoppende 
frøer, sommerfugle og andesteg, intetanende om, at der ganske nær stod en 
naturfotograf som fik en uforglemmelig smuk naturoplevelse. 
J eg ville for alt i verden ikke forstyrre den lille fyr, så jeg tog et enkelt billede, og så 
listede jeg mig forsigtig bort igen. Jeg gik tilbage for at hente min fototaske, som nu 
var helt våd af duggen, og begav mig hjemad. Mens jeg traskede hjemad, tænkte jeg 
på den lille ræveunge i græsset, som sikkert stadig sov trygt og godt. Det var vel nok 
en uforsigtig lille skabning. Intet ondt havde den vel oplevet indtil nu, men 
forhåbentlig skulle den snart få sig lært at sove rævesøvn, og med modermælken 
kom vel også snuheden. J eg kunne kun håbe på, at den ville blive lidt bedre rustet til 
de jægere, som så gerne vil rævene til livs, til dels fordi den kan skade bestanden af 
de omkring 1.000.000 fasaner, som hvert år bliver udsat med jagt for øje. 

Nå men denne aften var alt for smuk til de dystre tanker. Det var blevet 
kølig og græsset var vådt. Den karakteristiske duft af våd natur ramte mine næsebor, 
og jeg havde en fantastisk følelse i kroppen efter denne skønne oplevelse. Nu gjaldt 
det bare om at komme hjem til den lille hytte og få noget aftensmad, så jeg kunne 
komme i seng og være frisk til næste morgen, hvor der forhåbentlig ventede nye 
oplevelser med de skønne ræve. 

'.. 

Rævehva/pe. Nikon D2J(, Nikkor 3002.8.jl5.6/S0 125. 
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vores chancer en del. For at komme på skudhold, mavede vi os frem mellem de store 
sten, - en noget ukomfortabel stilling, og en hel del gange mislykkedes forsøget da 
også, så bortset fra en gåtur øen rundt gik resten af dagen med terne-foto. På et vist 
tidspunkt forbarmede biologen sig dog over os, og lod os komme ind i ynglekoloni
en; - kun i udkanten selvfølgelig, men det forbedrede vores mulighed en hel del. 
Der var afgang med postbåden til Frederikshavn igen kl. 16, efter at have tilbragt en 
god dag, som de eneste gæster på denne lille naturperle. 

Vi kunne godt drømme om at tilbringe i et par dage på Hirsholm, så man 
kunne få billeder i godt morgen- og aftenlys, det ville bare være perfekt - men det må 
blive ved tanken, for en båd får vi nok aldrig. 

ABONNER! 
4 NUMRE PR ÅR 

Bestil på 
• www.cameranatura.se 

• prenumeration@cameranatura.se 

• tlf 0046.21.448.0100 

• fax 0046.21.448.0111 

Kan købes hos: 
ODnmar1<s Folomuseum. Rejsebogladen Tranquellar 
Museumsgade 28, 7400 Herning Borgergade 14. 1300 København K 
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Medlemsportræt: Lars og Malte Parmo 
Teskt og foto Lars og Malte Parmo 

"Golden moment" - Skægmejse. Canon 450D, EF 70-200 4,OL + J,4 ext,/6,3, 

ISO 400. Foto: Malte Parmo. 

Hvordan starter man et dobbelt portræt? Hvem skal man starte med, og hvorfor 
overhovedet et samlet portræt af to ? 
Jo - fordi netop "parløbet" i dette tilfælde er lidt af en succeshistorie. En succes 
historie, primært fordi far og søn har fået en meget vigtig fællesinteresse, som uden 
tvivl vil kunne give en masse gode oplevelser. 

Naturen har altid betydet meget for mig, hvad enten jeg har samlet svampe 
og snapseurter, fisket og gået på jagt, eller kikket på fugle. Men jeg har frem for alt 
nydt at være en del af naturen. Jeg har samtidig altid forsøgt at videregive dette til 
mine børn, som en "modvægt" til samfundets øvrige tilbud til dem. 
For ca. 2 år siden startede jeg min fotointeresse op igen, og interessen udviklede sig 
i en sådan grad at 3 kamera-opgraderinger var "nødvendige". Det har Malte nydt 
godt af. 

Malte havde på forhånd det der skulle til for at blive en god naturfotograf. 
Teknisk snilde, forståelse for at "læse" naturen, og frem for alt tålmodighed. 
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kameraet, og så gjaldt det bare om at være helt stille, for de her rævebasser skulle 
efter sigende være ret gode til at høre og lugte. Jeg lå lidt og pillede i et græsstrå og 
spekulerede over, om rævene måske havde set eller hørt mig, da jeg kom snigende 
hertil.? Midt i min tankestrøm registrerede jeg en bevægelse ud af øjenkrogene, og 
jeg stivnede fuldstændig. J eg rettede mit blik mod graven, hvor jeg fik øje på den lille 
gråbrune rævehvalp, som med små kluntede skridt spankulerede af sted i det høje 
græs. Den var kommet fra den anden side af højen, hvor den åbenbart havde fået sig 
en lur, for nu strakte den sig, mens den gabte med lukkede øjne. Den satte sig ned 
på rumpen, og med det ene bagben kløede den sig bag det ene ræveøre. Det fik den 
dog ikke fred til, for i det samme blev den overrumplet af en af sine søskende, som 
tilsyneladende havde fået lyst til et lille slagsmål. Mens alt dette udspillede sig, lå jeg 
som stivnet og turde ikke så meget som at flytte mine hænder op til kameraet, i frygt 
for at hvalpene skulle opdage mig og blive forskrækket. J eg fik taget mod til mig, og 
med nærmest uendelig langsomme bevægelser, fik jeg fat i kameraet, og fik rette 
objektivet mod rævene, som ikke opdagede noget som helst. Jeg fokuserede, og 
trykkede forsigtigt på udløseren, og smældet fra kameraets spejl og lukker lød i mine 
ører så højt, at jeg ligeså godt kunne have smækket en bildør for fulde gardiner. 
Rævene stoppede deres leg og kiggede op - de havde tilsyneladende også hørt det. 
Jeg holdt vejret! De kiggede rundt, men kunne ikke holde den vagtsomme 
koncentration i mere end et par sekunder, for så fortsatte deres tumult. Efter et par 
klik fra kameraet, reagerede de slet ikke på det længere, og nu kunne jeg bare 
fotografere løs. 

Det var en fantastisk oplevelse, og jeg mistede fuldstændig fornemmelsen 
for tid og sted. Det var kun kameraets lysmåler og de efterhånden lange lukkertider, 
som sagde mig, at det måtte være halvsent, og solen var da også ved at forsvinde bag 
de grønne marker i det fjerne. De små ræveunger luskede om bag højen igen, og jeg 
kunne ikke dy mig for at prøve at snige mig med. Før jeg rejste mig, tog jeg mit 
hukommelseskort ud af kameraet og proppede det i lommen, for der måtte bare ikke 
ske mine første rævebillederne noget. Jeg satte et nyt hukommelseskort i kameraet 
og rejste mig. 

Jeg kravlede i et sprøjtespor tæt ved det skel, hvor jeg havde ligget, og i en 
stor bue udenom højen. J eg kom langsomt frem, men da jeg nærmede mig den anden 
side af højen, fandt jeg ud af, at min halve times kravle tur havde været forgæves -
ikke en ræv at se. Jeg rejste mig, og gik meget langsomt og forsigtigt videre rundt om 
højen i en afstand af måske 50 meter. Pludselig så jeg en bevægelse i græsset, og på 
grund af det svage skumringslys kunne jeg ikke se, hvad det var, så jeg nærmede mig 
forsigtigt. Jeg havde listet ganske få meter, da jeg stivnede helt ved synet af en meget 
lille ræveunge, som lå i det høje græs mindre end 20 meter til venstre for mig. Jeg 
havde slet ikke set den, og den havde i hvert fald heller ikke set mig, for den lå 

13 



Mikkel, Nikon D2X, Nikkor 3002,8,f/6,3 ISO 125. 

12end et musehul, og nogle af dem lugtede lidt af ræv, men langt de fleste var bare 
fyldt med blade, græs og edderkoppespind. En sommeraften i maj, var jeg ude på en 
aftentur, og da jeg gik rundt om en gravhøj på en brakmark så jeg pludselig et hul, 
som så meget frisk og brugt ud. Omkring hullet i det høje græs lå der fjer og nogle 
benstumper, og græsset var trådt ned i området. Jeg blev helt febrilsk, for omkring 
hullet var der også en ram stank af rovdyr, så jeg skyndte mig væk og satte mig tilrette 
i et levende hegn omkring 100 meter borte. Det var stadig lunt, selvom solen 
efterhånden var ved at nærme sig horisonten, så jeg kunne sagtens sidder der et 
stykke tid, i mit håb om at se den rødhårede. Der skete overhovedet ikke andet, end 
at et par kraver kom flyvende med bløde vingeslag for derefter at baske hysterisk 
bort, da de fik øje på mig. J eg luskede hjemad mens mit hoved var fyldt op med 
tanker om, hvordan jeg skulle gribe det her an på den bedste måde. 

Dagen efter kørte jeg ind til byen for at købe noget camouflagetøj, og jeg 
fandt et rigtig smart sæt, som fik mig til at ligne Madam Skrald fra Fraklerne - det 
kunne ikke være bedre. Jeg fandt også noget net til min telelinse og til mit stativ, og 
hen på eftermiddagen var jeg fuldstændig klar til at begive mig på rævejagt, så det 
gjorde jeg. 

Klokken var vellidt over fem, da jeg nåede ud til området, hvor jeg placerede 
mig i det høje græs omkring 50 meter fra hullet med vinden i snuden. J eg fik indstillet 
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Desuden har Malte som barn den fordel, at han ikke på samme måde som voksne, 
er påvirket af billedteorier og indflydelse fra andre fotografers fotos. Det er ikke 
sjældent at jeg har måttet konstatere at Malte er kommet hjem med de bedste foto . 
Fuglene har altid været vores favoritter, og udgangspunkt for vores fototure har ofte 
været interessante observationer på DOF basen. Med tiden har vi fundet vores egne 
lokationer, og fra stort set at "skyde på alt" med fjerdragt - arbejder vi nu mere 
"projekt orienteret". Et af Maltes projekter har for eksempel været, med lav lukketid, 
at fastholde Rådvad vandstærene fouragerende midt i åen. Et andet projekt er at 
fastfryse en flyvende køllesværmer. Fra at fotografere portrætter af fugle, er det nu 
mere interessant at fotografere action, og billeder hvor fuglenes omgivelser spiller en 
væsentlig rolle. En udvikling som alle i øvrigt nok har gennemgået. 

Det har fra begyndelsen været vigtigt for mig, at Malte selv foretager alle 
settings på kameraet. På den måde kommer kameraets funktioner hurtigere ind på 
"rygraden". I den efterfølgende billedbehandling er Malte også med på sidelinien. 
Som alle nok vil være enig i, er held ikke en uvæsentlig faktor i jagten på et godt 
naturfoto. Lige fra begyndelsen har Malte vist et talent - og han har haft heldet med 
Sig. 

Malte (og jeg selv) deltog sidste år i verdens måske mest præstigefulde 
naturfotokonkurrence, BBC og NHM's Veolia Wildlife Photographer of the Year. 
Som den 7. dansker siden 1964, var Malte så heldig at blive en af vinderne, med 
hæderen "Highly Commended" i kategorien < 10 år. Samme år blev han "Run
ner-up" med et andet foto i den Belgisk/Franske konkurrence, ARGUS Millieu i 
kategorien < 10 år. 
Senest er han som den første dansker, og yngste vinder nogen sinde, hædret med 
"Highlight" i den store internationale naturfotokonkurrence GLANZLICHTER, i 
kategorien < 13 år. 

Det er ikke min holdning at der skal gå "sport" i vores naturfotografering, 
men det vil nok være forkert at påstå at disse konkurrencer ikke har haft en 
indflydelse på vores fotografering. Det har givet et ekstra element i samværet mellem 
far og søn, og jeg tror det vil være med til at fastholde Maltes interesse for, og 
udvikling af naturfoto. Jeg er meget imponeret over de unge fotografers resultater. 
Og som dommernes fonnand i WPY, Mark Carwardine siger: "one olthe most re1varding 
aspects ol the com petition ir the number olyolll1gsters proving themse/ves to be every bit as t'tlpab/e 
as their older peers. 

Lad dette til sidst være en opfordring til andre forældre, eller bedsteforældre 
om at animere de unge mennesker til at komme ud og opleve naturen med et kamera. 

Jeg er meget tilfreds med at NFD ikke, som mange andre fotoklubber har 
en aldersbegrænsning - typisk 18 år, og håber at NFD vil kunne bidrage med at 
udvikle dygtige unge naturfotografer. 
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Dåhjort. Canon 50D, EF 70-200 4,OL + 1,4 ext,fl16 .. 1S0 800. Foto Malte Parmo. 

Alm. Ryler. Canon 1 D 1/1, EF 400 5,6L + 1,4 Ext, jB, ISO 200. Foto: Lars Parmo. 
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Rævene i den gamle gravhøj 
Tekst og foto Morten Hilmer 

Når man spankulerer rundt derude i naturen, får man sig ofte nogle rigtig 
gode oplevelser, som lagrer sig et eller andet sted i ens bevidsthed. Nogle gange 
kommer oplevelserne af sig selv mens man andre gange må arbejde for dem. Som 
naturfotograf er det ofte det sidste, som gør sig gældende, for her er man jo afhængig 
af, at man er tilstede og klar med kameraet, når tingene sker. Jeg har altid haft en 
fascination af rævene, og da det desværre ikke altid er helt nemt at komme til at 
opleve ræven på nært hold, har det krævet meget forarbejde og mange skuffelser, før 
jeg endelig fik lov at være en flue på væggen, mens ræveungerne tumlede rundt i det 
dugvåde græs ved den gamle gravhøj, mens deres mor var på jagt efter aftensmaden. 

Det kan jo nok for de fleste være lidt vanskeligt at forklare, hvorfor man 
interesserer sig så meget for det ene eller det andet. Hvorfor er det, at en fugleinteres
seret kører hele vejen fra det østlige Sjælland til det nordlige Jylland for at se en eller 
anden sjælden fugl, som tilfældigvis er kommet på besøg? En anden med interesse 
for de fJerklædte, vil nikke anerkendende og spørge interesseret, mens ham som 
hellere samler på sjældne frimærker vil ryste på hovedet af en sådan tåbelighed. Tænk 
sig engang at køre så langt bare for at se en lille fugl! 
For mig er det rævene, som er særligt interessante, og vi skal tilbage til 1997, hvor jeg 
lå i min sovepose på gulvet i en lille jagthytte i Hagsholm Skov og læste i "Ræven" 
af Bent Haller. 

Jeg havde læst en smule om ræven, og jeg havde da også set den et par 
gange, når mine forældre og jeg var kommet sent hjem, men det havde altid være 
enten på lang afstand eller i korte glimt. Det var derfor, jeg nu lå her i den Wle hytte, 
som jeg havde fået lov at overnatte i. Jeg ville have billeder af ræven, og så ville jeg 
så utrolig gerne have mulighed for at sidde og kigge på, hvad den mon foretog sig, 
når ikke den var på flugt fra biler eller jægere. 

Næste morgen var jeg klar et par timer før solopgang, og med kameraet over 
skulderen listede jeg ud i den halvmørke skov med et håb om at få Mikkel at se. Det 
lykkedes desværre ikke, og det gjorde det heller ikke de næste par gange, jeg var af 
sted. 
Der var jo heldigvis så meget andet at fotografere, og meget af det kastede jeg mig 
over. Interessen for ræven var der stadigvæk, men jeg gjorde ikke så meget ved det 
andet end at nyde de billeder jeg så andre havde lavet. 

I 2005 blussede interessen så for alvor op igen, og denne gang var jeg fast 
besluttet på at få billeder af den ræv. Jeg havde i mellemtiden fået mig en lille hytte, 
som lå skønt mellem fjord og skov, og det var jo det helt perfekte udgangspunkt. 
Jeg traskede rundt i skovene og stak min snude til alle huller i jorden, som var større 
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