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”Husk plads foran motivet, skyd
aldrig i modlys og stil skarpt på
øjet”!
”Husk plads foran motivet, skyd aldrig i modlys og stil skarpt på øjet”!
Vi fotografer har mange gode råd når vi skallære os selv oghinanden at fotografere.
Men disse råd bliver ofte så ndoktrinerede
i
at vi husker dem som regler, snarere end
guidelines.
Personligt mener jeg at der er e n overhængende risiko for, a t vi på den måde
indskrænker vores billedsyn.
For opskriften på det perfekte billede findes ikke.
Vi har ideer til at hjælpeos på vej mod et æstetisk tilfredsstillende billede, men ingen
kan gøre sig til dommer for hvordan det perfekte, ja endda det gode billede ser ud.
Og hurra for det, for hvor ville det være en kedelig (foto)verden hvis vi alle søgte det
samme billede og satte os de samme mål.
Konstruktiv kritik kan man komme rigtig langt med, og man kan som fotograf lære
meget, både af at give og tage imod kritikken. Men netop derfor er det også vigtigt
at vi bruger os selv og vores personlige billedsyn til at kritisere et billede og ikke det
sæt regler der følger med i enhver fotobog.
Et billede, der overholder alle reglerne, er jo ikke nødvendigvis et godt billede.
På samme måde mener jeg ikke at vi i foreningen skal sætte for mange regler op for
hinanden. I konkurrencer er regler nødvendige, for ligesom i en fodboldkamp hvor
reglerne danner rammerne om kampen og for strukturen på spillet, skal der også
være et regelsæt i foreningens konkurrence.
Men skal man rigtig kunne slippe sin kreativitet løs er de t vigtigt at man ikke er
bange for at træde over disse ”regler”.Vi skal kunne følge vores egne veje, for ellers
står vi fast i udviklingen af vores fotografi, både som individer og iforeningen som
helhed. Man kunne jo forestille sig hvordan Monets impressionistiske billeder må
have været ofre for meget kritik, da han sidst i 1800-tallet viste dem til sine kolleger.
I dag sælges billederne til tocifrede million beløb og de har måske å bnet op for en
(på den tid) helt ny forståelse for kunst og æstetik.
Ikke alle billeder behøver at vurderes ud fra deres æstetiske værdi, men jeg håber at
vi i foreningen fortsat vil arbejde på at forstå hinandens billeder ud fra billedet i sig
selv, snarere end det regelsæt vi sætter for hinandens billeder .
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David Buchmann

fra bestyrelsen og redaktionen
Medlemstatus pr 1/3-2012

Dags dato er status 157 medlemmer.
Nye navne er: Thomas Jensen, Jens Kirkeby, Lennard Christian sen, Allan Gudio
Nielsen, Allan Høxbroe, Jakob Damborg og Signe Sveegaard.

Hjælp foreningen og ikke mindst
kasseren - betal dit kontingent til
tiden.

Artikler til medlemsbladet
Dette er det første medlemsblad ud af den sidste
serie på fire blade med mig som redaktør.
Jeg vil gerne slutte af med en god årgang, men
dertil kræves gode artikler og gode billeder.
Du opfordres derfor til at støtte op om foreningens sidste årgang af medlemsbladet i dets nuværende form.
Jo flere artikler og billeder redaktionen modtager
dets større er mulighederne for at slutte af med
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KØB NFD ÅRSBOGEN!
Nu kan du købe NFD årskonkurrencebogen 2011

Det får du!
De 10 bedste billeder fra hver af de 10 kategorier
inkl. EXIF data. Portræt af årets naturfotograf samt
dommerens kommentarer till., 2., og 3. pladsen i
hver kategori.

68 siders kvalitetstryk i lækkert 25X20 cm. format!
Pris inkl. forsendelse 350 DKK
Pengene indbetales på foreningens bank konto med angivelse af navn og
medlemsnummer. Efterfølgende sendes bogen med Post DK.
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Weekenden d. 18.-20. november va r vi saml et 30 medlemmer til et
spændende og inspirerende Årsmøde i Rørvig. Det var et ret flot fremmøde, ca 20
% af foreningens medlemmer. Så stort et fremmøde oplever vi desværre kun til de
færreste arrangementer.
Ved Årsmødets afsluttende evaluering, blev det bl.a. diskuteret, hvordan vi
sikrer, at der også kommer mange deltagere til vores øvrige arrangementer. Er
problemet, at arrangementerne er for specialicerede – eller måske for ens? Det kan
jo også væ re vanskelligt at lav e arrangementer, der a ppellerer til alle. D et er
frustrerende med det ofte ringe fremmøde for de der laver arrangementerne,
foredragsholdere der har lavet et stort forarbejde osv.
Grundlæggende mener jeg, at problemet bunder i, at NfD simplet hen er
for lille – vi har for få medlemmer.
Hvis vi havde mindst dobbelt så ma nge medlemmer, f.eks. 3 -400
medlemmer, burde det blive lettere at trække ”fulde huse” til vores arrangementer.
Alle har jo ikke de sammenteresser,
i
og hvis vi havdeen større medlemsskare, burde
det vel også være muligt at lave smalle arrangementer, der alligevel opnår et rimeligt
fremmøde. Vil vil og så få en bre dere basis for at re kruttere foredragsholdere,
forfattere til artikler i bladet , bestyrelsmedlemmer osv.Flere medlemmer vil også
forbedre økonomien. Helt enkelt vil produktionsomkostningerne pr. medlemsblad
falde betydeligt.
Foreningen skal simpelthen være større – vi skal have ”Kritisk Masse”.
Man kan så spekulere over, hvorfor vi ikke har flere medlemmer end de ca. 150. Er
det fordi, der kun er et par hundrede fotografer i Danmark, der er seriøst interesserede i naturfotografering – og interesserede i atdeltage i foreningen? Næppe. Det
kunne jo også skyldes, at foreningen er relativt ukendt uden for en snæver kreds.
Jeg mener, at der ligger en seriøs opgave i at udbrede kendskabet til NfD
med det formål at øge medlemsskaren og derved få en stærkere og mere levedygtig
og dynamisk forening. Der er simpelt he n brug for noget markedsføring – og
nytænkning.

Bregne blad- de taile. Fotog raferet på Å rsmøde t.
Nikon D300, AF Micro Nikkor 2.8 D, f/5.6 1/125 sek. ISO 400 -0,7 EV.

Naturfotografering i i Nord- og Østgrønland
a f La rs H o lst Hanse n / AR C-PIC.CO M

Zackenberg - Nikon D700, Nikor 400 mm 3,5 IF ED, f/5,6 ISO 200.

Nationalparken i Nord- og Østgrønland erverdens største men sandsynligvis én af de mindst besøgte. Udover overvintrende personale på vejrstationen
Danmarkshavn og et par militære anlæg kommer i sommerhalvåret i a lt ca 100
forskere i chartrede fly og dertil meget få turister. Det være sig gæster på krydstogter
eller på egentlige ekspeditioner med havkajak. Begge dele er temmelig pebret. Det
er egentlig synd for naturen er storslået og dyrelivet enestående. Der foregår ganske
lidt jagt nær de faste stationer så dyrene er naive og lader ofte én komme meget tæt
på. Jeg har i løbet af desidste 5.5 år været heldig at tilbringe sammenlagt over 1.5 år
i Nationalparken ved Zackenberg Forskningsstation og den er blevet som et andet
hjem for mig. Mit arbejde består i at overvåge den biologiske delaf økosystemet og
det betyder at jeg tilb ringer det meste af tiden u de på tundraen, ved søer ne og i
fjeldene med at observere, måle og indsamle.
Jeg har ikke ubegrænsede muligheder for at bruge tid på naturfoto, men
midnatssolen om sommeren gør at arbejdet kan tilrettelægges ganske fleksibelt. Jeg
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færdes aldrig uden kamera og et par objektiver for man ved aldrig hvornår en
fotografisk situation opstår. Så er de t rart at k unne bruge tiden og indhente det
egentlige arbejde senere. At bo midt i naturen er helt fantastisk. Hver dag og hvert
år byder på nye oplevelser og jeg kan kun anbefale at vende tilbage til det samme
sted igen og igen og bruge meget tid dér. Det meget nære kendskab til lokaliteter
opnået gennem flere år og til enkeltindivideraf dyr som man kan få vedat følge dem
gennem flere måneder giver nogle rigtig gode billedmuligheder. Her følger et par
eksempler på naturfotoplevelser.
Sæler på havisen - planlagt fotografering

Sæler på havisen - Nikon D700, Nikor 400mm 3,5 IF ED+ 1,4 ext. , ISO 200.

Iført en kridhvid snekamoflagedragt og med hvide fingerhandsker nærmer
jeg mig sælen i en stor bue. Jeg glider let på ski henover dettynde lag sne der er godt
vådt efter en majdag med en del sol. Solen står nu i vest og jegholder øje med dens
vinkel på sælen. Jeg tænker også på baggrunden til det billede jeg har i tankerne af
sælen ved dens åndehul, og må nok en del ud på Y oung Sund før jeg drejer og
nærmer mig langsomt . På r yggen har jeg en skyd eslæde specielt fremstillet til
formålet og ikke ulig de slæder som anvendes af de grønlandske fangere til sæljagt
på isen. Der er dog ikke n oget hvidt lærredssejl. I ste det er objektiv og kamera
indpakket i en hvid t-shirt som også dækker kuglehovedet. Jeg har prøvet det før et
par gange - at snige mig ind på ringsæl på isen
i Grønland. D et er en ganske
9

spændende form for fotojagt. Normalt vilman kunne skyde sælen medriffel på flere
hundrede meters afstand men man skal meget tættere på med kamera.Gerne under
50 meter - afhængigt af brændvidden naturligvis. I mit tilfælde erdet denne aften en
400mm med 1.4*telekonverter på et hus med cropfaktor 1.5. Ringsælerne ligger om
foråret og daser i solen og varmer sig ved deres åndehuller på isen. D e kigger op
med jævne mellemrum, og spejder efter deres fjende, isbjørnen. Så gælder det om
at være helt ubevægelig ogevt. kigge ned med den hvide hætte godt trukkettil indtil
sælen igen slapper af og lægger hovedet ned. Engang da jeg lå s ådan og havde
efterladt ski og riffel omtrent hundrede meter bag mig tænkte jeg: “Måske jeg også
burde kigge mig for!” Det ville være ærgerligt at blive overrasket af bjørn og uden
at kunne forsvare sig med andet end en signalpistol oget tungt teleobjektiv! Denne
gang har jeg riflen med migselvom den er besværlig athave hængende på ryggen når
man kravler på knæ eller maver sig frem. Jeg når dog ikkeså langt inden sælen kigger
op og glider i hullet i en afstand af ca 175m! Hvordan har den dog kunnet opdage
mig på den afstand tænker jeg før jeg vender mig og kigger bagud. Direkte bag mig
ligger mundingen af Young Sund 30 km væk men bred nok til at jeg for sælen har
stået i fuldstændig klar silhuetmod den skyfri blå himmel.Hvid og skræmmende lig
en isbjørn må jeg have været! Hmm! Ærgerligt, men jeg kan prøve igen en anden
dag. Jeg har planer om en helt anden metode. Jeg vil bruge den ældgamle inuitjagtmetode hvor man i stedet for at gemme sig efterligner en sæl på isen. Jeg har ikke
sælskindstøj men har lånt en mørk våddragt. Dette forsøg bliver dog aldrig til noget
for efter en periode med dårligt vejr ser vi isbjørn ude på isen. Det viser sig at være
et ynglepar og de opholder sig på isen tæt på stationen i en hel uge. Jeg er meget
fristet til at gå ud til dem bevæbnet med skræmmemidler, forsvarsvåben og lange
objektiver men gør det ikke. Jeg kan ikke forsvare evt. at måtte skyde dem hvis de
angriber, fordi jeg vil have nogle gode billeder. Vi observerer dagligt bjørnene med
teleskoper men de er ikke særligt aktive. Måske er det en uerfaren hanbjørn der ikke
har prøvet at være sammen med en hun i brunst. Vi ser aldrig en parring. Da de
endelig forsvinder er isen så våd og rådden at man ikke længere rigtig har lyst til at
gå ud på den.
Polarrævene - opportunistisk fotograferin g - nærmest...
Man kan møde polarrævene overalt i området når de er ude at søge fødeog
så gælder det om at væ re klar med udstyret. Det er dog sjælde nt at det giver de
bedste billeder for som regel bevæger de sig relativt hurtigt forbi. En af mine faste
opgaver er imidlertid ugentligt at tilse derævegrave som findes i forskningsområdet.
I begyndelsen af sæsonen i maj og juni er det for at sehvilke grave der viser tegn på
yngleaktivitet. Når vi har registreret indikationer på det, intensiverer vi observationerne for at finde ud af hvor mange unger der er i de forskellige grave.
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relativt tæt på stationen. Jeg kunne derfor nærmest dagligt gå ud til den og iblandt
fotografere ravne og ræve samt tilse en fotofælde jeg havde opstillet helt tæt ved
kadaveret. Brug af fotofælde er i den grad planlagt fotografering og noget jeg agter
at forfølge i næste sæson. Faktisk vil jeg lave en radiofjernstyret mobil fotorobot så
jeg kan tage nogle nærbilledermed vidvinkel inde fra midten af enflok moskusokser.
Jeg kunne også tænke mig atkøre et kamera ud på havisen evt. forklædtsom sæl. Så
må vi se om der bliver billeder af sæler eller bjørne ud af det...

Polarræv ved kadaver - Nikon D700, Nikor 200-400 4.0, f/5,6 ISO 2000.

Hvis vi ser unger eller voksne når vi nærmer os bliver vi på afstand og
observerer med kikkert eller teleskop. Men er der ingen ræve oppegår vi helt tæt på
for at registrere evt. spor og tegn og samle prøver af lort eller bytte. Det sker så af
og til at rævene kommer op mens vi erder og bevæger man sig stille vil de ofte være
ligeglade med én eller måske ovenikøbet nysgerrige. I løbet af juli erungerne blevet
halvstore og tilbringer megen tid ovenpå gravene med leg eller hvile.De har på dette
tidspunkt helt vænnet sig til os og vil ofte lade én bevæg e sig ganske tæt på. Je g
bliver aldrig træt af at observere og fotografere dem, og det bliver i denne periode
til en del ekstrabesøg uden for den almindelige arbejdstid. Selvom der er midnatssol
og som sådan lys døgnet rundt er ungerne mest aktive om natten. Det er også da at
lyset er bedst; gyldent og med lækre lange stygger. I slutningen af august bliver
ungerne overladt til sig selv af forældrene og må klare sig så godt de kan. I løbet af
september anlægger de så småt vinterpelsen. Det går hurtigt for allerede i oktober
sætter vinteren ind for alvor med temperaturer ned til -25 og -30/C. Om vinteren
lever rævene hovedsageligt af lemminger som de skal fange gennem et op til 80cm
tykt lag sne og kadavere af døde dyr; for det meste moskusokser og rester af sæler
taget af isbjørn ude på isen. S idste efterår var jeg he ldig at en moskusokse døde
11

Snehare - Nikon D700, Nikor 400 mm 3,5 ID EF, f/5,6 ISO 200.
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under frysepunktet. Jo fuglelivet er forunderligt og fuld af overraskelser. Angående
dyreliv træffer man fra tid til anden på den lille elegante vicuña, derer i familie med
den mere almindelige lama. Vicuñaerne er meget sky og færdes sædvanligvis i små
flokke.
Fra Laguna Colorada gik turen videre til den grønne sø Laguna Verde –
farven i vandet skyldes en række forskellige mineraler - og en række mindre kendte
laguner, vulkanske områder med boblende mudderbade, gejseraktivitet med mere
og vulkaner: det ene mere imponerende tableau efter det andet. De tre dage var en
veritabel tour de force, og vi var ret udmattede, da vi rullede ud på de almindelige
landeveje – med asfalt - igen. Siden var det Salar de Uyuni – denne kæmpemæssige
udtørrede sø – i dag en saltørken- på mere end 12.000 kvadratkilometer – hvor man
dårligt kan se uden kraftige solbriller: Forestil dig du står på enkæmpestor hvid helt
plan flade. Hvor en stærk sol gløder ned f ra en blå, blå himmel! Det er en stærk,
nærmest surrealistisk oplevelse på grund af solreflektioner fra den hvide flade.
Enkelte steder på Salar de Uyuni stikker små øer op gennem saltlaget bevokset med
imposante kaktusser. Man kører ud på saltørkenen i bil – og her er man igen totalt
afhængig af en lokalkendt chauffør. Det er svært at orienteresig, man kører nærmest
rundt i et gigantisk spejlbillede stort set uden fikspunkter.

Bolivias højland
Af Ole Banke

Guanacoer - Canon EOS 7D, EF 200 mm f/11, ISO 200.

År tilbage har jeg set nogle billederfra højlandet i Bolivias,som havde gjort
stort indtryk på mig, blandt andet fra den røde sø Laguna Colorada. Jeg var derfor
spændt, da vi på lang afstand fik søen i kikkerten. Det var lidt skuffende – var det
alt? Men som vi nærmede os ændredeskuffelsen sig til eufori over området: en stor
sø med nærmest blodrødt van d omkranset af vulkaner og lave bjerge. Det var
betagende.
At køre rundt i det bolivianske højland i en stor firehjulstrækker er en
fantastisk oplevelse, ja nærmest en oplevelse of r livet. Især en tredages ’ekspedition’
i et ørkenområde i det sydlige Bolivia tæt op ad grænsen til Chile med bl.a. Lago
Colorada gjorde et uudslettelig t indtryk. Her kræver enhv er kørsel et indgående
lokalkendskab af chaufføren, da det foregår ad næsten udviskede hjulspor i sandet.
Den del af landet er fyldt med utroligt smukke landskaber med søer, vulkaner og
meget andet. Derimod er det ikke meget man ser til fugle- og dyreliv i dette hjørne
af Bolivia. Og dog: bl .a. ved Laguna Colorada lever flamingoer i tusindvis, der
ernærer sig af de alger og plankton, der er årsag til den røde farven. Sært at tænke på,
at denne hovedsagelig tropiske fugl her trives i 4300 meters højde. Ganske vist nær
ækvator men med kølige dage og med nætter medtemperaturer, der kan bevæge sig
13

Der ér spor
andre køretøjer,
men
de er endnu
sværere
Laguna
Verdefra
- Canon
EOS 7D, EF
17-35mm
2,8, ISO
200.
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at følge end i sandørke-

nen. Ved tåge vil det være helt umuligt at orientere sig…
Er man til smukke landskaber er Bolivias højland bestemt en overvejelse
værd. Dog skal man huske på, at man skal op i mere end 4000 meters højde, der
betyder at man gradvist skal akklimatiseres og blandt andet dagligt drikke ca 3 liter
vand fra flaske, som man selv slæber med! Samtidig med stativet og rygsækken med
diverse kameraudstyr…

Fornemt møde med Galapagos Hawks
Af Julie S kotte

I sandhed en megastor oplevelse. Men tiden går altid hurtigt i den situa tion, og
pludselig står man igen i en lufthavn og kan se frem til 30 timer i et fly….

Galapagos Hawk - Canon EOS 7D, EF 70-300mm 4-5,6 L IS, ISO 160.

Jeg tog til Ga lapagosøerne med håb om at se kæmpe skildpadder, suler,
havleguaner, albatrosser, søløver osv. Men mest af alt blev jeg betaget af Galapagos
Hawks (Buteo galapagoensis). Pludselig at befinde sig3 m fra sådan en stor rovfugl
var noget af en oplevelse.
Det første møde med denne store rovfugl er noget jeg vil huske resten af
mit liv. Jeg kom gående hen langs stranden på øen Fernandina, og pludselig fløj to
Galapagos Hawks hen over hovedet på mig. De landede etlille stykke derfra og sad
et kort øjeblik og hakkede i noget ubestemmeligt. Derefter lettede de igen, men da
jeg kom lidt længere ned af stranden og rundt om et par store sten sad de der igen.
Nærmere bestemt sad hunnen og spiste af en død søløveunge, m ens hannen sad
underdanigt ved siden af og kiggede sultent på.
Galapagas Hawks har et polyandrisk kønsforhold. Detvil sige at enhun kan
parre sig med flere hanner. Alle hannerne hjælper dernæst med at beskytte reden,
udruge æggene og opfostre ungerne. Hunnen og hannerne jager sammen i grupper
af to eller tre og når etbytte endeligt er nedlagt, æder den dominerende først, mens
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de andre venter tålmodigt på deres tur. Dette adfærdsmønster oplevede jeg hér, da
hunnen sad og åd afsøløveungen, mens hannenventede på sin tur. Pludselig fik han
et signal fra hunnen og fløj der hen. Dernæst stod de sammen og hakkede i
søløveungen. Efter måltidet satt e de store fugle sig i et træ som nærmest for at
posere for mig, inden de til sidst fløj væk. Jeg havde enlidt blandet følelse dajeg gik
videre. På den ene side var det helt fantastisk at opleve det på så nært hold, men det
var også makabert at sidde og se på, mens de bare hakkede løs og flere og flere af
søløveunges indvolde kom til syne. Jeg føler mig heldig for at have været vidne til
denne episode og for at kunne forevige øjeblikket på mine billeder. Mit kamera var
rødglødende under hele denne seanc e. Jeg befandt mig ca . 3 m fra d em, og de
ignorerede mig fuldkommen.

Galapagos Hawk - Canon EOS 7D, EF 70-300mm 4-5,6 L IS, ISO 160.

Dagen efter havde jeg igen en meget speciel oplevelse med Galapagos Hawks. Jeg
var lige gået i land ved Bahia Urbina på øen Isabela. Der gik ikke lang tid før jeg
først så en, såto og pludselig ni Galapagos Hawks der fløj omkring.Dette var flotte
og spraglede ungfugle mensdem på Fernandina dagen forinden havde været voksne
individer. Ungfuglene ser noget anderledes ud,de er broget brunlige oggyldne mens
de voksne er mørkebrune eller nærmest sorte. Ungfuglene posere de villigt for
fotograferne, både stillesiddende og i luften. Jeg blev næsten mindet om uhyggen i
Hitchcock’s ”Fuglene” mens de kredsede tæt omkring mig.Men pludselig gik detop
for mig hvor underligt stille der var. Jeghavde fået at vide at dette var et at de bedste
steder at se mange forskellige arter af finker. Men j eg så ikke en eneste den
formiddag på Isabela. Det store antal rovfugle var formentlig årsag til at finkerne
holdt sig skjult, da Galapagos Hawks ofte jager finker.
Senere på turen så jeg endnuflere Galapagos Hawks, menjeg kom dog ikke
så tæt på som på Fernandina og Isabela igen. Guiderne fortalte de aldrig havde set
så mange Galapagos Hawks på én tur, ogjeg betegner det som min største oplevelse
på Galapagos (og det siger ikke så lidt).
Galapagos Hawk - Canon EOS 7D, EF 70-300mm 4-5,6 L IS, ISO 250.
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