Jeg glæder mig til Årskonkurrencen 2008.....
Af Klaus Bjerre - formand

For mig er tidspunktet på årsmødet, hvor vi skal se alle de deltagende billeder til
årskonkurrencen et af årets absolutte højdepunkter i NFD.
Det er øjeblikket, hvor alle medlemmer rigtigt har mulighed for at vise, hvad de
formår tekniskt og kreativt. Bevares, der bliver vist en del billeder i løbet af NFDs
sæson, men det er her vi virkeligt ser cremen af årets anstrengelser med kameraet i
felten. Det er sjovt at følge medlemmernes billeder og se udviklingen fra år til år. Jeg
håber virkeligt, at der er mange der deltager i år både gamle og nye medlemmer.
Aldrig før har så mange haft et digitalkamera og aldrig før har så mange
uploadet deres billeder til Internettet på div. hjemmesider. I en forening som vores
er det jo ikke kvantitet der tæller, næh vi vil have Kvalitet med stort K.
De fleste vil nok give mig ret i, at der er meget skidt derude i Cyberspace, så jeg
håber I vil være med til at vise omverdenen, hvad det er vi kan i NFD.
Vi har i dag stort set de optimale redskaber til at skabe kvalitetsbilleder. Digitalkameraerne bliver bedre og bedre dag for dag,, vi får hurtigere computere, rawkonverterne bliver konstant forbedret det samme sker med softwaren til færdigbehandling
af billederne. Vi står i starten af en udvikling jeg nok skal holde mig fra at spå om,
men et er sikkert: det bliver bedre, hurtigere og heldigvis også billigere.
Sagt med andre ord, der er ingen gode undskyldninger for ikke at lave gode billeder.
Det skulle da lige være den manglende ADB-knap på kameraet - Automatisk Digital
Billedkomposition! Den er endnu ikke opfundet og bliver det næppe nogensinde heldigvis. Meget kan vi købe os til, men det er stadigvæk personen bag kameraet der
bestemmer, hvad der skal “i kassen”.
Det er mit håb at rigtigt mange ikke blot har kigget i søgeren siden sidste
årsmøde, men også har trykket på knappen og uploadet de gode resultater til denne
årskonkurrence.
Selve afstemningen vil i år foregå som sidste, hvor det er medlemmerne
der stemmer. Herefter vil dommeren få tilsendt de 10 højest placerede billeder i hver
kategori og skal blandt disse vælge de 3 han synes bedst om i hver kategori. Årets
naturfoto er det billde der har fået flest antal stemmer.
Vel mødt i Rørvig til nogle spændende timer med gode billeder!

fra bestyrelsen & redaktionen

Medlemstal pr 1.september 2008:
156 og vi siger velkommen til: Carsten Krog Pedersen, Birgitte Bjerg Bendsen,
Jeannie Pedersen, Uri Golman, Bo Koue Callesen og Lone Krag.
Samtodigt siger vi forvel til 11 medlemmer der trods flere rykkere ikke har indbetalt
kontingent.

OPRÅB!
I sidste medlemsblad indrykkede bestyrelsen en lille "annonce" med
teksten rykkergebyr, hvor vi mellem linierne appellerede til medlemmerne
om at betale kontingent inden den på girokortet sidste indbetalingsdato.
Vi nævnte ligeledes, at det ville koste et opkrævningsgebyr på 50,- kr. i
rykkergebyr hvis vi skulle sende en rykker ud pr. brev.
Til trods for, at der nu er sendt en rykker ud til en del medlemmer og
nogle er blevet rykket pr. e-mail, er der stadig et dusin medlemmer der
endnu ikke har betalt kontingent.
Det er jo lidt ærgerligt, da der er flere af disse medlemmer der har været
medlem i en lang årrække og en er tilmed repræsenteret på vores
hjemmeside.
Hvis du er i tvivl, om du er i blandt de medlemmer, der endnu ikke har
betalt kontingent når du læser dette medlemsblad, så kontakt hurtigst
næstformand Jens Rasmussen eller kasserer Helge Sørensen inden du
bliver slettet som medlem.

Næste blad - er blad nr 50
Artikler og billeder til næste blad modtages med kyshånd. Næste blad er nr 50 i
rækken fra den snart gamle redaktør. Vær med til at gøre jubilæumsnummeret flot
og indholdsrigt.
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Der kommer en Bjørn over til venstre bag ved buskene, hvisker min sidemand, jeg
fanger den hurtigt ind i søgeren på mit kamera og trykker på udløseren, 6-7
optagelser går lynhurtigt af, bjørnen stivner og kigger et kort sekund rundt, ”hvor
kom den lyd fra” syntes den at tænke, men lidt efter lunter den ufortrødent videre
søgende efter noget, der kan spises. Mon den kan lugte, at der er mennesker i
nærheden tænker jeg, men det fortrænger jeg hurtigt og koncentrerer mig om at tage
billeder. Bjørnen kommer nu roligt tættere på vores fotoskjul, den er nu mindre end
10 meter fra os, at være så tæt på denne skovens konge er utroligt spændende, den
stopper ved et stort træ og kigger op af stammen, der må være noget interessant
deroppe, for den rejser sig op på bagbenene støttende med forpoterne på stammen,
begynder at slikke på stammen, med jævne mellemrum kigger den sig vagtsomt
omkring,
En jærv dukker op i skovkanten, den er meget vagtsom, sidder kun stille
nogle få sekunder, med kluntende og nærmest hoppende bevægelser afsøger den
skovbunden for noget spiseligt, men undgår behændigt området, hvor bjørnen er.
Lidt senere ser vi den slæbe af sted med et ben i munden.

IFWP - International Federation Wildlife Photographers
Efter adskillige e-m ails og et par telefonsam taler til henholdsvis form and og
næstform and for IFW P lykkedes det endeligt for os i juni m åned at få et
kontonum m er, så vi kunne indbetale kontingentet på 80 euro.
INTET skete herefter - vi har ikke hørt en lyd fra IFW P efter vores indbetaling,
og vi er heller ikke kom m et på deres hjem m eside som forening..
Jeg selv og Jens Rasm ussen har rykket både form and og næstform and for
oplysniger om , hvornår det vil frem gå at NFD er m edlem af IFW P og hvornår
de kvitterer for vores indbetaling. Vi har endnu lidt (m eget lidt) tålm odighed
tilbage. Når tålm odigheden er opbrugt, vil vi bede om at få de 80 euro retur.
Der er ingen grund til at spilde m ere tid på IFW P. hvis det er i det tem po det
foregår.

Klaus Bjerre - formand

I audiens hos skovens konge
Tekst og foto Karl Ravn

Det er rart at have noget at holde fast i. Nikon D2H, Nikkor AF 80-200 f/2,8.
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At sidde her midt i skovens vildnis, giver også indblik i det hierarki, dyrene lever
under, som nævnt holder jærven sig på afstand af bjørnen, det gør ulven også, den
holder sig så langt væk, at det ikke var nemt at få et ordentligt billede af den, men vi
så den.
Vi er et hold på 16 fotografer, dyre- og naturfotografer, professionelle og
amatører, der i slutningen af juni er rejst op til dyrefotografen Lassi Rautiainen midt
i Finland nærmere betegnet Kuhmo tæt ved den russiske grænse. Her har Lassi midt
i de enorme skove indrettet et stort dejligt bjælkehus med opholdsstue, værelser og
sauna lige ned til en sø.
Døgnets rytme er lidt anderledes end man er vant til, der spises aftensmad
kl.1600, hvor vi bliver fordelt i de forskellige fotoskjul, inden vi ved syv tiden om
aftenen bliver kørt ud til skjulene, som er placeret i skoven, ved søen og i det åbne
landskab. Inden vi drager af sted, forsyner vi os med kaffe, te, brød, pålæg, ost og
frugt.
I skoven er der den regel, at fra det øjeblik, man forlader bilen, må der kun
hviskes, men man får hurtigt noget andet at tænke på, for på få sekunder er man
omgivet af hundredvis af myg, så er det frem med myggebalsamen, hvis man ellers
har husket den. Som der står på et skilt ”om sommeren er du aldrig alene i de finske
skove”

Aha det smager godt, Nikon D2H, Nikkor AF 80-200 f/2,8.

Så er der øjenkontakt - heldigvis kun den ene vej.Nikon D2H, Nikkor AF 80-200 f/2,8.
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En skøn dag med kameraet
Tekst og foto Morten Hilmer

Selvportræt fra et fotoskjul
De fleste af fotoskjulene er indrettet til 4 personer, med en bænk og i
passende højde er der et smalt vindue i hele skjulets længde. Under dette er der en
solid bjælke, hvor man kan skrue kuglehoved med kamera fast, og ud gennem
væggen er der nogle kamuflage inddækninger, hvor objektiverne stikkes ud igennem.
Så er det kun at vente, men oftest går der ikke mere end et par timer, før den første
bjørn viser sig. Midt på natten er der en times tid, hvor det er så mørkt, at der ikke
kan fotograferes. Søvn bliver der ikke meget af, men man skiftes til at sove et par
timer ad gangen. Det foregår i sin medbragte sovepose enten på gulvet, som er belagt
med skumgummi, eller på bænken.
Nattens stilhed gennembrydes tit af en flok ravne, hvis hæse skrig giver
genlyd i hele skoven. Ved otte tiden om morgenen bliver vi hentet igen, hjem til
morgenmad og snakken går livligt om nattens oplevelser, i mellemtiden er saunaen
varmet op og lige uden for ligger søen til afsvaling, derefter er man klar til at
indhente de forsømte timer fra natten.

Grøn bredtæge, Nikon D300 - Tamron AF 90mm 2,8 Makro

En lørdag morgen lidt i fem ringede vækkeuret, og jeg tumlede modvilligt ud af min
varme seng. En hurtig tur på badeværelset og en kop te med tilhørende ostemad, og
så var jeg efter forholdene ret frisk. Fototasken havde jeg pakket dagen før, så nu
skulle den bare ledsages ud til bilen af mig.
Kvart over fem sad jeg i bilen på vej fra Århus mod Fussingø Sø lidt vest for
Randers. Himmelen var dækket af et tyndt lag skyer, så jeg havde store forventninger til denne morgen.
Lidt i seks parkerede jeg bilen og gjorde grejet klar. Jeg ville starte med at
lave lidt makro, da det nærmest var vindstille. Jeg satte min Tamron 90mm på
D300’eren og med stativet i den anden hånd bevægede jeg mig ind ad en lille skovsti,
hvor alverdens vilde planter dominerede skovbunden. Jeg kastede mig over nogle
spring-balsaminer, men der var allerede kommet en smule morgenvind, så det var
nærmest umuligt. Efter lidt banden over de små planter, som svajede for den svage
vind, fik jeg øje på et herligt grønt insekt, som jeg er sikker på, at flere af jer kan
navngive for mig. Det blev til et par fine billeder af den tålmodige lille fyr. Hvor er
det skønt og afslappende at arbejde med et sådan motiv, som dårligt bevæger sig,
selvom man stikker objektivet helt op i snotten på den.
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Efter et par timers fotografering, blæste det en del op, og jeg gik en lille tur ved søen,
før jeg kørte hjemad igen. Jeg gik og kiggede ud over søen, hvis overflade ikke
længere var spejlblank. Vinden lavede rod i det hele. Jeg blev overrasket af nogle hule
skrukkende lyde over mit hoved, og minsandten om ikke der sad en stor flok skarv
i træerne over mig. Jeg gik forsigtigt op på en lille skrænt og lavede nogle billeder af
disse herlige fugle.
Fussingø er virkelig en lokalitet, jeg vil anbefale til enhver naturinteresseret
fotograf. Det er et område med flere småsøer, blandet skov og ikke mindst
gammelskov, som ikke bliver ”ryddet op”. Landskabet er dejlig kuperet, så der er
nok at kigge på.
Jeg satte igen kursen mod Århus. Jeg havde bestemt at tilbringe eftermiddagen ved
Giber Å, som krydser Oddervejen ikke langt fra det sydlige Århus. Efter lidt sent
frokost ankom jeg til åen lidt over 14, og vejret havde forandret sig markant. Tunge
regnskyer dominerede nu himmelen, og det blæste ret meget. Det betød dog ikke
meget, da jeg havde planer om enten at fotografere fuglene på en lille sø i nærheden
eller også ville jeg lege lidt med lange lukkertider ved bækken. Jeg fandt et fastkilet
blad ved en sten midt i bækken og begyndte at lege med dette motiv. Jeg fandt frem
til at med min 90mm passede det perfekt med mellem to og fire sekunder. Med
denne lukkertid fik vandet den rette grad af sløring, og den ønskede effekt fremkom.
Det var lidt et problem, at himlen spejlede sig i bladets vandblanke overflade og gav
en grim distraherende refleks. Jeg løste det ved at sætte kameraet på timer og så
skynde mig hen og skygge med min jakke – det virkede fint. Efter ret kort tid
begyndte det at småregne, og jeg luskede hjemad. På vejen kom jeg forbi en mindre
sø, hvor der lå et væltet træ ud over vandet. Himmelen var nu rigtig mørk, og jeg
havde på fornemmelsen, at der snart ville komme rigtig meget vand. Jeg satte
200-400mm’eren på kameraet og ventede…. Lige på en gang kom vandet, og jeg fik
et par gode stemningsbilleder ud over søen.
Giber Å nær Århus og skoven omkring er en anden anbefalelsesværdig
lokalitet, hvis du har lyst til at udforske nye jagtmarker.
Jeg var ret godt tilfreds, da jeg sad i bilen på vej hjem. Jeg havde ikke så mange
billeder fra dagen, men jeg vidste da, at der var et par gode imellem. Det havde været
en rigtig god dag med kameraet, og det skulle blive rigtig godt at komme hjem til et
bad og en ny kop te og kigge lidt nærmere på billederne.
På vores hjemmeside kan du downloade “Bag Kameraet”, hvor vi fortæller om
teknikkerne og tankerne bag de enkelte billeder fra Nyeste Fotos på vores
hjemmeside www.hilmer-koch.dk
På gensyn til årsmødet.
Løvfald: Nikon D300 - AF-S 17-55mm 2,8 (35mm)
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Frustration over arbejdet med billedbehandling
Tekst og foto Niels Poul Dreyer

Jeg har nu længe været frustreret over billedbehandlingen! For at klare junglen med
billeder, må jeg på mentalkursus. Jeg er helt overbevist, om at det også gælder mange
andre medlemmer i NFD. Jeg er ikke helt kommet til situationen beskrevet
nedenfor, men genkender mange af de mentale nedture, som jeg tror mange har.
Årsagen er blandt andet, at der er ufattelig mange variabler at skrue på, farver,
kontrast, skarphed, mætning, beskæring med mere. De enkelte variabler er afhænge
af hinanden og det hele skal løbende optimeres. Man søger genveje, fordi det virker
tidskrævende, trættende og byrdefuldt. Den første nysgerrighed er dækket og nu skal
der produceres resultater…..øjnene bliver trætte foran skærmen.
Men der er mange programmer at vælge imellem og der er tusindvis af
meninger om, hvordan det skal gøres, og Internettet er fuld af løsninger og
spørgsmål. I foreningen hører man ustandseligt spørgsmålene: Vidste du at der er
nyt software på markedet? Har du hørt hvad Nikon er kommet med? Kender du den
og den guru og har du læst om den sidste metode han har lavet? - Se hvad jeg får ud
af at prøve det program. Åh nej, jeg har så travlt, så jeg nåede det ikke!
Man søger at finde en hurtig vej for at få det overstået, for der er så mange
billeder at vise og behandle og opgaven virker håbløs stor. Det medfører, at man i
hast laver noget møg, som så skal laves om - ens selvværd falder og man siger til
sidst, jeg gider ikke mere og flere billeder hober sig op på computeren til ens
ærgrelse.
En anden meget stressende situation er, at jeg skal rejse og jeg fik ikke
behandlet den sidste rejse - jeg kan ikke nå det. Og hvad med Scanpix, NFDs
konkurrence, andre konkurrencer, print og album plus slideshow?
Folk virker indifferente for i virkeligheden er det jo noget lort man
kommer med. Vi er høflige mennesker, så der siges intet, men den dårlige stemning
ligger i luften under den pinlige tavshed: Hvorfor kan han ikke bare sortere sine
billeder? Der er milliarder af billeder i verden og hvorfor kan vi ikke være fri for at
se de jævne - det sublime mangler. Hvorfor er de flade og uskarpe? Man er i
nødsporet i konkurrencen og er helt til grin. Tænk virkelig sikken en idiot, at han
ikke kan se det!
Nu bør vi ikke tale teknik i foreningen ifølge bestyrelsen, vi er jo kreative
fotografer så det handler om billeder og ikke teknik. Det bør være indlysende for
enhver, hvordan det skal gøres, vi er jo ikke begyndere. Hvis han ikke kan finde ud
af det - så er det bare ærgerligt. Hvad bidrager han egentlig med? Han er der jo bare
for at suge til sig og lære, men hvor er bidraget med inspiration og kreativitet?
Til sidst hader man at lave billedbehandling, hader alt med foto og man

løber skrigende bort og opgiver. Computeren dræbte interessen. Jeg har dog ikke
selv gået helt så vidt som foreslået nedenfor. En billedserie kan fortælle en god
historie. Her vil der altid være nogle mere almindelige motiver som kæder en historie
sammen. Typisk har jeg ca 200-300 billeder fra hver rejse.
Løsningsforslag, hvis du har nogle af ovenstående symptomer:
Begræns dig
Start forfra, glem fortiden og tænk i kvalitet ikke i kvantitet. Find en vej til
at begrænse opgaven til noget overskueligt. Metoden er for eksempel at sige: jeg tager
til Mols Bjerge og fotograferer højst tre ting, så jeg kun har max ti billeder når der
er sorteret ud. En tur til Skagen kan f.eks. indbringe en flyvende rovfugl, et insekt
og en sommerfugl og eventuelt et stemningsbillede. Det vil være en katastrofe, hvis
man kom hjem med mere. Tag ikke kameraet ud af tasken før opgaven er defineret,
og du er sikker på at situationen kræver at blive bevaret for eftertiden. Der er en
milliard billeder i Danmark og vi har ikke brug for et billede mere, med mindre
situation er unik. For færre billeder på kortet er lig med mindre stress. Lav f.eks. en
situation med et flyvende insekt og skyd løs og gem 2 billeder efter du har sorteret
de tusind fra!

Nigger - tropisk sommefugld _Sri Lanka, Canon EOS 30D + EF 100 mm f/2,8 macro.
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Ryd op.
Mental oprydning kan ikke ske i dit sind, hvis der er rod på computeren.
Tag en weekend fri og ryd op på harddisken og slet halvfems procent af motiverne
fra en af rejserne. Man bør ikke have mere en 50 - 100 billeder af ca. 20 motiver fra
en rejse. Der er en milliard billeder af det motiv så hvorfor skal jeg have et
ekstra? Lav en backup kopi inden oprydning gøres, når det ser godt ud efter et par
dage, slet backup og kopier den formindskede bibliotek over som ny backup. Out
of sight, out of mind! Før man har gjort det, har man nok ikke ro i sindet.
Start forfra: Bliv kreativ og leg med kvaliteten
Vær glad hvis du når at lave 10 billeder på en måned. Når billederne er
sorteret med ekstremistisk, fundamentalistisk hårdhed og ufattelig selvkritik, får man
pludseligt et andet overblik og får mere tid og lyst til at eksperimentere og lave de
flotte billeder i efterbehandlingen. Så er det tid til at lege. Skrot alt hvad du har gjort
før. Det er helt forfra fra Adam og Eva. Lav en manual med ’stop op proces’ fra
Raw til Færdig. Juster kun en variabel ad gangen og se hvad der sker. Når det virker
godt prøv igen med mætning. Gør så meget justering i raw konverteringen som
muligt, så der er mindre at lave i Photoshop. Det er vigtigt at udstyret er kalibreret
og workflowet er i orden. Det er bedst at vente med at lave billeder indtil teknikken
er klar. Man må prøve nogle programmer med forsøgsversioner af og se hvilke der
virker bedst. Når et billede skal sendes til en database som for eksempel Netfugl,
Fugle og Natur, eller Scanpix, så check forinden om der ikke ligger noget, der er
bedre end dit billede. Hvis det er tilfældet er der ingen grund til at bruge tid på at
oploade det. Igen en tidsbesparelse, som kan bruges til at lege med teknikken og
optimere processen. Når du laver slideshows så lav kun 30-50 billeder ikke 50-100.
På den måde spares der også tid. Tiden er en vigtig ressource og må ikke spildes på
dårlige billeder!

På denne side vil du, fra og med dette nummer og forhåbenligt mange numre frem kunne finde gode
tips til fotografering i felten eller til redigering bag computeren.
Du skal netop til at læse 3 stk. højkvalitets fototips fra bunden af min egen fototips kiste..
Det er ikke altid sjovt at skulle give sine guldkorn fra sig, men jeg håber samtidig at få nogle
tilbage..!
Dette er derfor også denne opfordring: skriv et eller flere fototips til:
davidbuchmann@hotmail.com og de vil (afhængig af kvalitet og relevans) blive trykt i et kommende
nummer..
Macrofotografen:
Et hvidt skumunderlag kan tjene til flere formål: Det er både godt at knæle/sidde på
under fotografering tæt ved jorden men fungere også udemærket som en sol-reflekter på dage med masser af lys..
Dyrefotografen:
Med en kraftig elastik eller to om hvert stativ-ben kan man bruge vegetation og lign.
fra nærområdet til at camouflere stativets hårde linjer såvel som sig selv..
Landskabsfotografen:
Når man tager billeder af spejlbilleder i skovsøer og vandpytter kan man med fordel
bruge en længere lukkertid til at fremhæve spejlbilledet, da små bølger som følge af
den længere lukkertid bliver mere usynlige.
(Husk stativ!)
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Stop skovflåten – før den stopper dig
Tekst og foto Gerth Hansen

Folk, der jævnligt opholder sig i det grønne, enten man nu strejfer rundt med
kameraet eller blot lufter hund, vil før eller siden stifte bekendtskab med skovflåten.
Skovflåten er et nederdrægtigt lille kræ, som man kan løbe ind i fra tidligt forår til
sent efterår. Det er ikke så meget dens blodsugende vaner, der gør den ubehagelig
som den omstændighed, at den kan overføre livsfarlige og invaliderende sygdomme
på såvel mennesker som dyr, bl. a. den farlige borrelia-bakterie, der kan påføre
mennesker meningitislignende tilstande.
Mange kalder skovflåten for skovtægen. Det er helt forkert. Tæger er
insekter med seks ben; skovflåten en mide med otte, d.v.s. en spindler i familien med
edderkopperne. Den udvikler sig over tre stadier, larve, nymfe, voksen, der alle
kræver blod for at gennemføre deres livsforløb. Blodet tapper den fra fugle, krybdyr
og pattedyr, deriblandt mennesket. Mus er sikkert foretrukne, og det er måske fra
dem, borrelia-bakterien stammer. Som fuldt udviklet er skovflåten knap tre mm lang
og dermed Danmarks største mide.
Mange tror, at skovflåten entrer højt op på buske og grene, hvorfra de
lader sig dumpe ned på et forbipasserende offer. Forkert! Skovflåten kræver
fugtighed og gemmer sig gerne på jordbunden. Når forholdene er gunstige kravler
den op på græsstrå og lavere planter. Der sidder den tålmodigt ventende med
forreste benpar strakt frem som en gribeklo. Kommer et dyr – eller et menneske –
forbi, hager den sig lynhurtigt fat i pels eller tøj. Og nu er der fare på færde.
Man mærker overhovedet ikke, at miden borer sine munddele ind i ens
kød. Kræet er nemlig i stand til at bedøve stedet - utroligt. Man kan gå rundt med
flåten i flere dage uden at opdage den. Når den til sidst er sprængfyldt med blod og
på størrelse med en stor ært, forlader den værten for at fortsætte sin livscyklus.
Nu skal det lille bæst ikke hindre naturfotografer og andet godtfolk i at dyrke
naturen. Men, som sagt, der er gode grunde til ar være på vagt.
Hvad kan man så selv gøre? Først og fremmest bør man være opmærksom
på sin påklædning. Solidt tætsluttende tøj er et must; ligeså et par gode langskaftede
gummistøvler – og det er bestemt ikke en morsom påklædning en varm sommerdag.
Her er et andet råd, som er den egentlige grund til disse skriblerier. Et eller andet
sted har jeg opsnappet, at hvidløg skulle have en afskrækkende effekt på den lille
djævel. Jeg undskylder, hvis rådet allerede er velkendt; men da midlet synes at have
effekt, deler jeg det gerne med uindviede.

Man gør sådan her: Tag et fed hvidløg, skær det midt over og gnid derpå saften godt
ind i bukserne omkring knæ og knæhaser – ikke noget med at spise løget. For
fotografer, som absolut skal ned at ligge i blomsterhøjde, bør man gentage
behandlingen på overtøjet.
Jeg kan ikke garantere, at disse foranstaltninger altid virker. Men jeg smører
mig flittigt, og de sidste to somre har jeg overhovedet ikke været plaget af skovflåten
– og jeg kender den ellers særdeles godt.
Man bør selvfølgelig altid undersøge sig selv godt, når man er kommet hjem.
Er der ubudne gæster? Skovflåten foretrækker kroppens blødere steder, knæhaser
armhuler og skridtet. Er der ”gevinst” så fjern flåten omgående. Apoteket har egnede
redskaber. Risikoen for overførsel af borrelia mindske betydeligt, hvis dyret fjernes
indenfor 24 timer. Skulle der efter nogle dages forløb vise sig røde plamager omkring
det angrebne sted så af sted til lægen. Penicilin gør underværker.
Lad det være en trøst, at det trods alt er de færreste skovflåter, som bærer farlige
sygdomme med sig.

Her har vi så det lille bæst - stærkt forstørret.
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