Ikk’ så ringe endda…
Tekst: Albert Steen-Hansen og Niels Fabæk, Foto: Niels Fabæk

fra bestyrelsen & redaktionen
Medlemstal pr 1.februar 2008
Det aktuelle medlemstal er 157 og sidst ankomne er Lars Rasmussen fra Esbjerg.

Medlemsmøder

Stort set alle foreninger jamrer sig over aktivitetsniveauet blandt sine medlemmer og
kæmper med dalende medlemstal. Der er da også i den grad meget at konkurrere
mod ude i verden; musik, kunst, foredrag, naturture og events af enhver tænkelig art
byder sig gratis til i avisernes rubrikannoncer. Derfor er det glædeligt at opleve
NFD’s stigende medlemstal. Nogle vil nok påstå at en forening med et medlemstal
på 166 ikke har noget som helst at være stolt over, men prøv engang at se på
fremmødet til den årlige naturfotoweekend. I 2007 var ikke færre end 38 mødt op
– og det i en af landets billedskønne afkroge langt fra alting. Det ville svare til at
Danmarks Naturfredningsforening kunne få over 32.000 til at møde op til et
lignende arrangement. Vi må dog erkende, at naturfotografering er en relativ smal
hobby, set i det brede perspektiv. Det glemmer vi passionerede naturfotografer ofte,
da naturfotografering fylder meget i vores bevidsthed. Set ud fra foreningens
synspunkt mener vi, at vi kan være meget tilfredse med de medlemmer vi har – vi
taler om kvalitet frem for kvantitet.
I foreningens nordjyske gren, NFDnord, er det efterhånden lykkes at få
opbygget en nogenlunde velfungerende medlemsaktivitet med møder og ture. Der
har været smuttere ind i mellem, som ture med én deltager, rod i datoer o.a. Det skal
indrømmes, at vi ikke er mange, men vi har fået et netværk stablet på benene. Man
kan næsten altid få svar på uløste gåder eller få nye input til, hvor man køber de
billigste batterier og som det allervigtigste - vi har det hyggeligt, og det er ikk’ så ringe
endda, som vi siger på disse kanter.

Photo Natura
Onsdag den 14. november havde NFD i København besøg af to medlemmer af den
skånske klub Photo Natura – Jarl von Scheele og Sven Persson. Jarl er primært
fuglefotograf, mens Sven mest er til landskab men også fotograferer alt mulig andet.
Jarl lagde for og viste først en række ældre dias og siden gik han over til digital
billedvisning. Både de analoge som de digitale billeder var stærke og dokumentariske
– såvel fra nærområdet og fra bl.a. Runde i Norge - men forskellen mellem de to
typer billeder var slående: detaljerigdommen var i den grad i de digitale billeders
favør.
Sven Persson viste en række stilfulde landskabs- og kulturbilleder fra Skåne.
Kulturbillederne var lidt dominerende i starten, men da de var af høj klasse var der
kun at læne sig tilbage og nyde dem også. Naturbillederne blev da også hurtigt de
dominerende. Det blev primært landskabsbilleder men krydret med en række rigtig
fine dyrebilleder af bl.a. elg og vildsvin. Det var en rigtig god aften, som 25 af NFDs
medlemmer deltog i.
Lars Gabrielsen
Onsdag den 16. januar viste Årets Naturfotograf 2007 Lars Gabrielsen en serie
billeder for en udvalgt skare på 23 medlemmer af NFD i København. Og Lars viste
sig at være en meget alsidig fotograf: fra flotte makrobilleder af diverse guldsmede
og andre spændende insekter til havørn og lammegrib, fine landskaber og rådyr i
udsøgt belysning og meget andet. En fin aften der gav mod på mere: den 8 marts
repræsenterer Lars NFD ved naturfotofestivalen i Hässleholm i Skåne. Det bliver
spændende at følge hans præstation ved den lejlighed.
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NFD´s generalforsamling 2008
af Kristian Mainz
Med den næste generalforsam ling bryder vi flere års tradition idet
generalforsam lingen ikke afholdes en aften i København, m en
afholdes i Odense lørdag den 29. m arts 2008 fra kl. 12.00 –
16.00. Der skal sim pelthen flere m edlem m er m ed til den i foreningens liv så vigtige begivenhed.
Vi har været så heldige at kunne låne lokaler hos Synsrådgivningen, Heden 7, 5000 Odense C. Det ligger lige ved Odense Universitetshospital og er let at finde.
Foreningen er vært ved en sandwich og en øl eller vand til de
frem m ødte m edlem m er. Kaffen finder vi vist også ud af at få
serveret.
Vi håber at rigtig m ange m edlem m er vil deltage i generalforsam lingen, da der på bestyrelsesniveau er gang i m ange ting for
tiden:
vi arbejder aktuelt m ed at skabe en bredere platform for
udviklingen af naturfotografiet i Danm ark i og m ed at vi
er ved at få NFD optaget i IFW P (International Federation
of Wildlife Photography) – se www.ifwp.net
•
vi har planer om en naturfotofestival i NFD-regi
•
vi vil have en international dom m er til årskonkurrencen
•
vi vil have oplægsholdere ude fra på såvel årsm øder som
på m edlem sm øder
•
vi vil stim ulere opblom stringen af flere lokalafdelinger
rundt i landet
Am bitionen er at skabe m ere værdi for kontingentet for det
enkelte m edlem og derved frem m e hele foreningens am bition –
nem lig at naturfotografien i Danm ark hele tiden udvikler sig.
•

Det er vigtigt at vide hvilke initiativer m edlem m erne er interesseret i, hvilken linie bestyrelsen skal lægge, ja en engageret og
konstruktiv kritisk debat er livsvigtig for NFD.
Så derfor, kære m edlem , m ød op og gør din indflydelse gældende. Vi glæder os til at se dig.
Efter generalforsam lingen vil Kristian Mainz vise billeder – m uligvis fra Galapagos eller Sydgrønland, hvem ved?
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Planlægning af fototur til Grønland
Tekst og foto Kristian Mainz

Heldet følger den tossede, siger man. Jeg tror der er noget om snakken – i hvert fald
hvis man kan tilføje den fototossede!
Sidste sommer mødte jeg maleren Gerda Nietzer, der inviterede mig med i et
kunstbogprojekt – en kombination af maleri og fotografi med arbejdstitlen
”Blomster i Sydgrønland”. En fantastisk idé og mulighed. I løbet af efteråret
lykkedes det at få en forlagsaftale på plads med det grønlandske forlag Atugkat og
projektet dermed realiseret. Vi fik støtte til rejsen af både Greenland.com og
Destination South Greenland.
Opholdet i Grønland var planlagt til sommeren 2007. Og en lang planlægningsfase gik i gang og masser af spørgsmål meldte sig i forhold til valg af udstyr,
batterikapacitet, lagerkapacitet m.m.m.
Destinationen lå fast – det var Sydgrønland, nærmere bestemt i Narsarsuaq området.
Gerda havde kontakt til et fåreholdersted, hvor hun kunne låne et lille hus, som
atelier og base for sine store lærreder. Mine planer var at gå ud i terrænet med telt og
kamerataske og ”synke” ind i landskabet.
Jeg skulle klare mig i 2 uger på feltfod. Det betød at al proviant og andre
fornødenheder skulle med i rygsækken. Det samme skulle alt mit grej, så mit fokus
var at holde vægten på et acceptabelt niveau. Alt blev vejet – både i bogstavelig
forstand, men også for og imod.

Batterikapacitet
Min bekymring var koncentreret omkring batterikapaciteten. Ekstra batterier var helt
nødvendige, og jeg har tidligere haft god erfaring med at købe kamerabatterier via
www.batterier.dk. Batterier af god kvalitet til en fair pris.
Jeg havde besluttet følgende for at sikre strøm til samtlige 14 dage:
* der var ikke ”råd til” at gennemse dagens skud hver aften for at sortere og slette
fejlskud
* ingen automatisk visning på displayet
* at slukke kameraet mellem hver optagelsessituation
* ikke anvende autofokus ved makrooptagelser
* batterierne blev lagt i en pose hver aften og kom med i soveposen (nattemp. ned
til 2gr.)
* Flashtrax´en skulle anvendes med omtanke – heller ikke den blev anvendt til
gennemsyn af billeder.
Heldigvis var resultatet at jeg havde strøm nok til både kameraer og Flashtrax. Ja, der
var faktisk et sæt batterier, der var fuldt opladede, da jeg kom hjem.

Mit grej endte med at se sådan ud (vægt i gram)
Fotoudstyr:
Fotorygsæk
EOS 5D
EOS 20D
28-80 mm
17-85 mm
100 mm makro
100-400 mm
stativ
regnbeskyttelse

1800 gr.
1002
1191
1002
504
600
1642
2500
125

grad.filtre + polfiltre
140
batterier 9 stk.
396
8 stk. AA batterier m. slæde 227
Flashtrax harddisk
628
memorykort
20
blæsebælg
80
trådudløser
70
eflektionsskærm
69
Total
11.996 gr.

Lejrpladsen. Canon EOS 5D, EF 28-80 f/2.8-4.0 L USM.
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Lagerkapacitet
Min beslutning om at spare på strømmen havde selvfølgelig direkte indflydelse på
den nødvendige lagerkapacitet.
De medbragte CF-kort var et 12 GB, der havde fast plads i 5D´eren og et 4 GB til
20D´eren. Dertil 2 stk. 2 GB i reserve. Flashtraxen har plads til 80 GB.
Jeg kom hjem med ca. 4.500 billeder. Det betød en grundig gennemgang af
billederne, da jeg var hjemme igen. Heldigvis kunne jeg konstatere, at de billeder, der
skal bruges til bogen er i hus. En stor tilfredsstillelse.
Hvad med vejr og vind?
Inden afrejsen havde jeg også andre forberedelser at gøre, nemlig sørge for at både
udstyr og mand kunne klare de vejrmæssige udfordringer. Til udstyret bestilte jeg 2
sæt ”regntøj” gennem www.wildlifewatchingsupplies.co.uk – et sæt til kort objektiv
og et sæt til min udtrukne 100-400 mm. Det er helt enkle og nødvendige hjælpemidler til rimelige penge, som jeg havde brug for et par gange undervejs.
Men manden skulle jo også holde sig varm og tør, så derfor sikrede jeg mig godt og
gedigent letvægtsudstyr som f.eks. et solidt, men samtidig let tunneltelt, do
liggeunderlag osv.
Teltet stod sin prøve undervejs, da jeg havde et døgn med en kraftig fønvind.
Al proviant var medbragt hjemmefra:
* müsli til morgengrøden – 100 gr. og en fingerspids salt i en plastpose tapet til med
malertape (så var dagens affaldspose klar fra morgenstunden – og den kunne være
tapet til hele turen)
* loganbrød til frokost – enkelte dagen suppleret med en kop suppe
* frysetørret mad til aftensmaden
* teposer og en lille flaske honning
* lidt chokolade
Loganbrød er ganske enkelt perfekt i denne sammenhæng; nærende, mættende og
opskriften er nem:
500 g fuldkornshvedemel, 300 g alm. hvedemel, 120 g sojamel, 130 g kokosmel,
200 g fuldkornsrugmel, 2 tsk salt, 100 g hakkede tørrede abrikoser,
100 g hakkede nødder, 100 g rosiner – kan erstattes af f.eks. tørrede tranebær.
150 g margarine, 100 g honning, 6 dl mælk,
125 g druesukker.

Gang i gryderne. Canon EOS 5D, EF 28-80 /f 2,8-4,0 L USM.

Dejen fyldes i en smurt bradepande, i et ca. 2 cm tykt lag, og skæres inden bagningen
i 40 stykker á 4 gange 10 cm. Bages i ca. en time ved 180 grader.
Beregn ca. 3 stykker pr pers til frokost. Hvert stykke indeholder 900 kJ og vejer 63
g. Brødene kan fryses. Gode til supper, supplering af retter og mellemmåltider.
I mit stille sind havde jeg tænkt, at der måske var mulighed for at supplere/ erstatte
noget af de medbragte med en ørred eller to, så en lille fiskestang var med i
rygsækken. Og det var der! En friskfanget fjeldørred fyldt med friskplukket kvan og
timian lagt i varme gløder med frisk isvand til – wauw!!!
At lægge sig til at sove med lyden af isen i ørene, at vågne til lyden af et isfjeld, der
brækker midt over, at sidde et par timer på en sten og glo, at ligge ved en fos og
”skyde” på springende fjeldørred, at se og se på de fantastiske klippestrukturer…………….Grønland kan varmt anbefales!
Bogen er under vejs, den tekniske tilrettelæggelse og redaktionelle fase går i gang til
januar. Bogen udkommer samtidig med at vores billeder bliver udstillet i Kulturhuset
i Nuuk i oktober 2008.
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Om den næsten helt almindelige rejse blandt andet...
Tekst og foto: Ole Andersen

Måske bør jeg vedstå ikke at være rigtig naturfotograf. Men undertiden opererer jeg
i naturen iført kameragrej. Og naturbegrebet er så bredt, at fundamentalister i genren
”udførelse af traditionelt erklæret naturfotografering” korser sig. End ikke adfæren
hos en russisk turist eller en tatoveret svalehale bag på en midlertidig skønhed i
turistreservatet kan føle sig sikker. Men jeg er altid seriøs og tilstræber fotografiet.
Mere kan man ikke.
Og så er det ikke helt sandt! Jeg arbejder også med regifering. Regifering er i
al beskedenhed en ytring fra mit eget vokabularium. Dansk Sprognævn har modtaget
det med velvilje og ser det gerne brugt. Så værsgo, her er et nyt ord. Regiferingen er
det modsatte af fotografiet, men det handler også om at fotografere, altså at trykke
på en knap.
Med tilgangen til digital fotografering eksploderede fotogenren globalt. Overalt
i verden driver flokke af turister (dog fra velstillede positioner, hvor man har råd til
ikke at købe film..) afsted med det relativt lette grej. Jævnligt stiller man sig op, peger
med det fotografiske isenkram og delvis lukkede øjne og åben mund på et fælles
motiv. Det er jo ikke seriøs fotografering. Man kunne kalde det registerfotografering.
21 bogstaver. Og selv om der endnu er langt til at gøre en finne jaloux, er det et
meget langt ord. Således fandt jeg en god grund til at lancere ”regifering”. Tidligere
talte man om at snapshotte (an informal photograph taken with a simple camera).
Ordet er ikke ment nedladende. Mon ikke, vi alle regiferer i ny og næ? Men at
tilstræbe fotografiet er dog for de fleste, som kan og vil andet end blot trykke på en
knap, det ypperste indenfor kameradisciplinerne: At arbejde sig frem til et tilstræbt
resultat. Regifering bliver et supplement til fotografen. Det kan bruges til at skyde
sig ind på noget nyt, til at at prøve grænser. Nu og da anvender jeg et lille kompakt
digitalkamera og knalder nogle hundrede skud ud af bilen i fart undervejs gennem
landskabet. Det er heller ikke fotografi. Det er fotomassakre eller pixelrape eller
registerfotografering, kort sagt regifering. Man går resultaterne igennem og sletter
naturligvis det meste. Nogle skud bliver stående som pudsigheder, andre har givet
idé til opfølgende seriøs fotografering.
Der er rejser og ophold mod nære og fjerne mål, hvor tilstræbt naturfotografering fra morgen til aften og gerne natten med er hensigten. Men mere normalt
forekommende er trods alt den helt almindelige rejse. Det ferielignende arrangement,
iført returbillet, hustru og kamerataske. Min glade kone er læsehungrende og

efterlades under en palme ved havet med et par kilo bøger i en plastpose og
beach-service indenfor rækkevide. Herefter søger jeg eventyret, jagter mennensker,
insekter, planter og dyr og fugle – og vender engang imellem tilbage mod den nådige
skygge og sluger noget juice, puster, forsvinder igen mod vildnissets overraskelser.
Hver dag bliver man velsinget beskidt og forslået og træt.
Siden jeg omkring 1970 for alvor sprang ud som natur- og rejsefotograf, har
målet altid været at få det bedste ud af den givne situation. Den, som ikke på en nok
så almindelig rejse formår at få et eller andet seværdigt ud af oplevelsen, er ikke rigtig
fotograf. Efter min mening. Eventyret ligger og venter overalt, skal opsøges og
pakkes ud. Der er folk, som har købt sig til medlemsskab i Eventyrerernes Klub. Og
der er rejsende, som lader sig føre frem mod sjældne dyr og fugle. Det kræver blot
monetære hjælpemidler og midlertidig interesse. Talent, vision og udholdenhed er
ingen nødvendig ballast.
Men det kræver hjerteblod og fodsved, god tid og stædighed at opnå resultater
år efter år – og få optimalt udbytte af et konstant skrabet budget. Heldet håber man
også på, og somme tider kigger det frem bag skyen. Temapræget fotografering giver
resultater. Vor parcelhushave har status som insektreservat og kan bruges i magre
perioder, og når tiden er knap. Et favoritsted i nabolaget skal man også have, gerne
indenfor få minutters transport. Så kan man vende tilbage og arbejde videre med sine
favoritemner.
Adgang til sommerhus og de ofte spændende arealer omkring er også guld
værd. Endelig er der så de forskellige rejseformer – mod nære og fjerne mål. Hver
landsdel har sine tilbud. Og bor man på Sjælland, er det sydlige Sverige også indenfor
rækkevidde. Er man ikke så kræsen med destinationen, men villig til at drage afsted
mod næsten ukendte mål, er fjernrejserne billigere end nogensinde. Spontane
rejsetilbud til uhørt lave priser hører med til dagens uorden.
Blandt fotografer tales der alt for meget om, hvordan man kan tjene penge på
sine billeder. Det ville være langt nyttigere at interessere sig for, hvordan man
bevarer glæden ved at fotografere. Jeg tror på, at fotografering skal være en naturlig
del af hverdagen, og at man skal forsøge at få noget ud af den allermest nære natur
såvel som de mere eksotiske steder.
Artiklens ill. er eksempler fra billedhøsten 2007, hentet på næsten helt
almindelige rejser og ophold. Jeg har udvalgt nogle få motiver og kort skrevet
historien bag billedet.
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sommeren et vink om, at de var et par gode kolonier på Eskebjerg Vesterlyng ved
Sejerø Bugt. Biulven lever af honningbier. De opsøges ude i terrænet, typisk på
blomstrende lyng i et klitområde, bedøves med et stik og flyves hjem til boet for at
gøre nytte som larvefoder.

Markperkemorsommerfugle. Canon EOS, EF 100 f/2,8 Macro.

Markperlemorsommerfugle i parring
Blandt de større perlemorsommerfugle kan det være svært at skelne mellem de tre
arter aglaja, adippe og niobe. Men når man som her under parringen kan studere
undersiden, bliver det let at afgøre, at dette er aglaja, på dansk kaldet Markperlemorsommerfugl (tidl. almindelig perlemorsommerfugl). Også det latinske navn har
tidligere, i Langers dage som vi gamle entomologer ynder at sige, været et andet. I det
hele taget er det sådan med insekternes navngivning, ikke mindst efter at de absolut
også skal hedde noget på dansk, at navne udskiftes lige så ofte, som vi fattige
naturfotografer skifter underbukser.
Men altså aglaja ved P-pladsen i det lille naturreservat Lillagärde i Blekinge, ca.
5 km fra Bräkne-Hoby. Området er spækket med gode besøgsmål, både inde i landet
og ude i skærgårdsmiljøet.
Biulven med bytte
Biulven er en gravehveps, som nu synes at etablere sig flere nye steder. Fik hen på

Biulv. Canon EOS, EF 100 f/2,8 Macro

Der skal helst være mange biulve igang, så man får nogle skudchancer. Der er som
bekendt et markant spildtab, når man skyder flyvende insekter. Vi var tre mand igang
ved en passende sanddyne i skarpt lys og jævnlig trafik. Jeg brugte på egen hånd to
dage mere på emnet, fik også andet godt fra området, ikke mindst den sjældne
Fransk bredpande.
At arbejde med Biulv er noget af det mest dramatiske og fascinerende, en
naturfotograf kan ønske sig. Der kan skildres gravearbejde, ud- og hjemflyvning, jagt
på bien og ankomst med madpakken.
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Dragefisk fra Rødehavet
Efter en trist sommer søgte vi lidt kompensation mod syd. Det blev til en luksuriøs
uge på Nilen, krydret med raids til div. templer og en ballonfærd over Kongernes
Dal og afslutningsvis en uge i Sinai. Det store land Egypten har f.eks. kun ca. 60 arter
af dagsommerfugle, her er simpelthen for barsk. Langs Nilen kan der gøres mange
gode observationer af fugle, ofte så man fra skibsdækket Pied Kingfisher (Gråfiskeren) på arbejde.
For 33 år siden rejste jeg rundt på tommelfingeren i Sinai. Sharm el Sheikh var
dengang noget nær et hul i sandet , en israelsk militærpost i besat land. Nu er her en
dynamisk/vulgær turistghetto. Til gengæld er ørkenlandet fascinerende. En dag
studerede jeg adfærd hos russiske turister ved en badebro i Sharm el Sheikh. Og
pludselig kom en dragefisk op til overfladen, så nær at jeg fik en serie brugbare skud
af den. Det var min første fisk efter nogle røgede sild på Bornholm i en fjern
sommerferie.

Etikk for naturfotografer
Kai Jensen: Formand for Biofoto, Norge .

Dragefisk. Canon EOS , EF 100 f/2,8 Macro

Det er trist at vi som naturfotografer ikke kan enes om de etiske retningslinjene
innen sjangeren naturfoto. Vi strever med å finne en
middelvei mellom det å avvise enhver justering av
bildet og det å tillate enhver endring. Det er når
denne middelveien skal trekkes opp at uenighetene
kommer fram. Mange har sterke meninger om dette,
og uenigheten går tvers gjennom miljøet av naturfotografer. Vi er ikke flere naturfotografer enn at vi
bør stå sammen og forsøke å bli enige om hva vi
ønsker med sjangeren naturfoto. Ønsker vi å bli
oppfattet som dokumenterende fotojournalister, eller
ser vi det som vår hovedoppgave å dekke etterspørselen etter bilder med natur-motiver?
Hvis vi ønsker å beholde vår troverdighet, må
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vi våge å vise naturen slik den er. Det er i dag nesten umulig og ta et landskapsbilde,
uten å få med en mobilmast eller høyspentledning. Dette viser hvordan vi er i ferd
med å prege stadig mer av naturen, og det skulle bare mangle om vi ikke også skulle
vise denne siden av vår natur. Vi kan ikke pynte på virkeligheten ved og ta bort
master og annet vi ikke liker, ei heller kan vi ”lime inn” ting vi skulle ønske var med
i bildet. Det er vårt ansvar som naturfotografer, å vise naturen slik den er, og
hvordan vi former den. Vi må vise kontrastene mellom det som ødelegger vår natur,
og de få urørte naturområder som vi har igjen. Dette handler om etikk og moral, og
det handler om yrkesstolthet blant naturfotografene. Vi skal være stolte når noen av
våre bilder kan være med og bidra i kampen mot den globale oppvarmingen. Noe
den norske naturfotografen Arne Nævra med sitt prisbelønte isbjørnbilde, er et godt
eksempel på. Bilde av bjørnen på det smeltende isflaket er med i Al Gore sin
klimakampanje. For at våre bilder skal kunne brukes på denne måten, må vi ha
troverdigheten i behold, slik at de som ser bildene våre tror på det de ser. Og for å
bevare vår troverdighet må vi unngå å falle for fristelsen til å pynte på naturen, fjerne
det vi ikke liker, som eksempelvis en mobilmast i et landskapsbilde.
Som jeg skrev innledningsvis er naturfoto en av mange sjangere. Kunstfoto er en
nærliggende sjanger. Hver sjanger har sine grenser, og det er nødvendig å spørre om
hvor grensene mellom naturfoto og kunstfoto går. Det er først når vi kan definere
”naturfoto” som sjanger at vi kan sette noen grenser. Hører det kunstneriske og
abstrakte utrykket hjemme i sjangeren naturfoto? Eller hører det hjemme i sjangeren
kunstfoto? Noen vil allerede nå rope høyt om at man ikke kan sette naturfotografen
inn i en bås, og med det stoppe hans kreativitet og kunstneriske uttrykksform.
Naturfotografen må ha frie rammer for å kunne få utløp for sine kreativitet. Er det
kanskje her vi ser en mulig grensedragning? Har vi i dag et tydelig skille mellom det
dokumentariske og det kunstneriske? Kan naturfotografene selv definere sin rolle ut
fra dette skillet? Skal jeg dokumentere eller eksperimentere, skal jeg avfotografere
virkeligheten, eller skape en illusjon av virkeligheten.
Det er her vi må være tydelige overfor vårt publikum, Vi skal ikke endre på et
dokumentarisk bilde, og vi må heller ikke svekke det dokumentariske bildes
troverdighet ved lettvint fraskrive oss alt ansvar ved og si at vi ikke driver dokumentarisk fotografi. Skal det dokumentariske bildet fortsatt ha en fremtid, og skal
naturfotografene bevare sin troverdighet må vi alle ta ansvar. Motefotografen er
naturfotografens rake motsetning. I motebladene strekkes modellenes bein, puppene
pumpes opp, huden glattes ut og øynene gjøres hvitere. I iveren etter å glatte ut
huden ble navlen til en modell fjernet i et kjent magasin. Dette ble ikke oppdaget føre

bladet gikk i trykken. Så troverdighet er vel ikke akkurat noe vi forbinder med modell
magasinene. Dessverre ser vi enkelte naturfotografer også falle for fristelsen til å
forskjønne. Kanskje er det bare et spørsmål om hvor lang tid det vil gå før vi ser
bilder av en ulv med ett øre og tre bein. Hva skjer da med naturfotografens
troverdighet?
Vi har alle et ansvar, et ansvar for ikke å bringe naturfotografene og naturfotografiet i vanry.
Jeg har alltid vert stolt av å kalle meg naturfotograf. For meg representerer
naturfotografering noe ekte, troverdig og magisk. Jeg har truffet mange naturfotografer som mener det samme som meg. Derfor er det trist at vi skal ha en diskusjon som
dette, en diskusjon hvor naturfotografene ser ut til og ha delt seg i to leire: En leier
med de som ønsker klare retningslinjer, og en leier med de som ønsker og overlate
ansvaret til den enkelte naturfotograf. Konsekvensen av å ikke utformer noen
retningslinjer, er at vi på sikt, kan ende opp med at alle gjør som de vill. Naturfotografene nyter stor tillit blant folk flest. De aller fleste tror fortsatt bildene våre viser
autentiske situasjoner. Denne tilliten kan lett rives ned. Da vil naturfotografiet miste
sin magi for publikum, og for meg vil ikke naturfotografering ha samme mening som
før.
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