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Naturfotografiske lokaliteter - nogle få favoritter
Denne oversigt beskriver kort et lille udpluk af lokaliteter jeg har nydt at besøge gennem mange år. Jeg
har kun medtaget lokaliteter i Danmark og Sverige. Lokaliteterne der er beskrevet her er kun en meget
lille brøkdel af de lokaliteter jeg har besøgt og en endnu mindre del af alle de skønne lokaliteter der
findes. Tænk at for hver lokalitet jeg har beskrevet i denne lille folder findes der flere hundrede andre
lige så spændende og interessante lokaliteter.
Jeg har udeladt sårbare lokaliteter. Det kan for eksempel være lokaliteter med sjældne orkideer, hvor
lokaliteten kan lide overlast ved at planter trampes ned eller endnu værre - graves op. Jeg har også
udeladt lokaliteter hvor fuglestammer vil blive presset af for stor aktivitet og støj.
For hver har jeg kort beskrevet lidt om hvad man kan opleve og lidt om hvilke årstider der rummer
specielle oplevelser.
Jeg har ikke beskrevet en bogliste eller et sæt af link for yderligere information for de enkelte lokaliteter. Det er relativt nemt selv at søge disse informationer på nettet.
Jeg håber at du kan få glæde af disse beskrivelser og at du behandler naturen med den fornødne respekt og forståelse når du besøger lokaliteterne. Du er natrurligvis meget velkommen til at give disse
beskrivelser videre.
Søren Langkilde Madsen
www.slm-foto.dk
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Boserup, Bognæs, St. Kattinge sø
Disse tre lokaliteter ligger nord-vest for Roskilde og
rummer nogle flotte landskaber samt et rigt dyre- og
fugleliv.

Boserup
Dette er en ret stor skov der ligger tæt på Roskilde. Det
betyder at der næsten altid er mange mennesker i skoven.
Skoven har et meget spændende på plante og svampeliv.
Bosnæs
Nord for Boserup og på den anden side af Kattinge
vig ligger der et langt smalt næs der strækker sig ud i
fjorden. Det specielle ved dette område er at der er fredeligt. Man må ikke køre i bil ud i området og det afholder
mange fra at besøg. Det betyder at man ofte har hele området for sig selv. Dels giver dette en dellig fred og dels
betyder det at man oplever naturen på en anden måde.
Det er et rigt fugleliv i området. Dels på fjorden og dels
i skoven. De seneste år har der været ynglende havørne i
området.
Det er vigtigt at man holder sig på god afstand og respekterer skiltninger og afspæringer. Havørne er meget
følsomme overfor forstyrrelser.
St. Kattinge sø
Denne sø ligger lige under den del af fjorden der hedder
Kattinge vig. Søren er en del af et større system af søer
der strækker sig ned mod Lejre. Søen rummer en stor bestand af troldænder, men har en lang række andre fugle.
Om efteråret kan man ofte være heldig at se fiskeørne der
raster på deres træk sydover.

Røsnæs

Vest for Kalundbor går der to næs ud og danner fkorden der går ind til byen. De nordlige af disse næs
er Røsnæs. Det er et relativt lille område med nogle fantastiske landskaber. Der er mulighed for mange
gå ture rundt i området. En tur rundt langs stranden rummer mange oplevelser på alle tidspunkter af
året.
Der er et rigtgt fugleliv i området. Dels er der forårstrækket ude på vandet og dels er der mange sommergæster i området. Man kan være heldig at finde biæder helt inde i startern af området (ind mod
kalundborg by) og på skrænterne på sydsiden kan man ofte se digesvaler som har deres reder gravet
ind i skrænten.
Området har et rigtigt planteliv og insektliv. Dette gælder hele området.
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Vesterlyng

Dette områder et et utroligt smukt strandeng område der ligger inde i bunden af sejrøbugten. Området
har et utrolig spændende planteliv. Der er en lang række planter i strandenområdet, henover overdrev
arealet og i skoven bagest i området. Der en en pæn bestand af orkideer i området. Det er meget vigtigt
at passe på disse. Det vil sige ikke at trampe eller på anden måde beskadige disse.
Specielt på overdrevsområdet er det er utroligt rigt insektliv. En sommerdag i området kan give uanede
muligheder for at se en lang række forskellige arter.
I løbet af efteråret rummer dette strandområde en lang række spændende svampearter. Her får du brug
for svampefloraen. Du finder helt andre arter end den traditionelle svampetur i skoven.
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Jægersborg dyrehave (københavn)

Dyrehaven lige nord for København er er rekreativt område for mange mennesker og der er ofte mange mennesker i området. Til trods for denne store aktivitet er der
dog en lange række spændende oplevelser i området året
rundt.
Der er en stor bestand af kronhjort, dådyr og sikahjorte.
Disse dyr har ikke helt den normale skyhed overfor
mennesker fordi de til en vis grad har vænnet sig til de
mange besøgende. Hele året rundt er det spændende at
følge dyrene, men specielt i efteråret når de tre hjortearter er i brunst er der spektaklurære oplevelser. Det
er vigtigt ikke at forveksle den den mindre skyhed med
at dyrene er tamme. Specielt i slutningen af brunsten
når hannerne er virkeligt udmattede efter mange dages
ekstrem aktivitet ligger de og hviler og kan deres flugtgrænse være ganske få meter. Her er det virkeligt vigtigt
at holde god afstand til dyrene. Alle tre hjortearter kan
gøre udfald der er langt hurtigere en et menneskes kan
reagere på eller løbe fra.
Ud over de tre hjortearter er dyrehaven en rigtig spændende lokalitet både i forhold til fugle og svampe. Der
er et rigt fugleliv og specielt i foråret - april og maj - er
mange oplevelser at hente i området. I løbet af efteråret
- august til medio november - er dyrehaven en rigtig
spændende svampe lokalitet.
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Kullaberg

Lige bord for Helsinborg ligge Kullaberg (Kullen). Det er et stort område med et meget varieret
landskab. Der er skove, stejle skrænter ned mod vandet, store flader med lav bevoksning hvor grundfjeldet kommer igennem flere steder.
Kullaberg rummer mange forskellige muligheder. Der er mange og lange ture rundt i området. Disse er
godt mærket op og fint beskrevet i foldere. Landskabet er nok der mest betagende. Det er meget varieret og dramatisk landskab som er spændende på alle tider af året.
De specielle landskabstyper betyder at der er en varieret planteflora. Besøg fra maj og frem til september rummer virkeligt mange muligheder.
Fugletrækket om foråret og efteråret er spændende på denne lokalitet. Store flokke af ederfugle kan
ses ude over havet. Fotografisk er disse fugle ude over havet dog en pæn udfordring, men ikke mindre
spændende.
Hvis man interesserer sig for undervandsfotografering så er kysten rundt om Kullaberg nok et af de
bedste steder i norden.
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Falsterbo

Er et af europas mest spændende efterårs fugletræk lokaliteter. Trækfugle fra hele Sverige, Norge og
Finland trækker ned gennem sverige om efteråret. Det bedste sted at trække ud over vandet er ved
Falsterbo. Stedet et en såkaldt tragt for trækket sydover. Det betyder at der kan være kollosale mængder af fugle der trækker forbi og det er indenfor et meget koncentreret areal.
Fugletrækket starter for alvor i slutningen af august hvor tidlige trækkere som f.eks. hvepsevågen trækker syd på. Herefter afløses af en lang række fuglearter. Det fantastiske ved denne lokalitet er at man
ret enkelt kan sætte sig ind i hvordan trækket hænger sammen med primært vinden, men også vejret
generelt. Hvis der for eksempel mhar været pålandsvind nogle dage så opsamles der mængder af fugle
ind over land. De venter på at det bliver lunt og at vinden hjælper dem ud over vandet og sikkert i land
på Sjælland. Når vinden så vender og det bliver lidt lunt så kommer der rigtigt store mælngder af fugle
trækkende ud. Fordi området er relativt smalt er disse fugleflokke meget koncentrerede.
Der er mange gode observationssteder i området. Man vælger disse afhængigt at vindforholdene.
En gode lokalitet er ved Falsterbo kanalen. På dette sted er halvøen meget smal og man står midt i
korridoren hvor rigtigt mange fugle passerer. En anden god lokalitet er ved Falsterbo fyret. Hvad enten
vinden kommer fra nord-øst eller mere direkte øst så passerer mange fugle her. En gtredie god lokalitet
er helt ude på Nabben, som er det yderste punkt på Falsterbo. Der er rigtigt mange fugle der trækker ud
ved dette punkt. En fantastisk oplevelse er at stå her ved solopgang.
Ud over denne periode og disse lokaliteter så er Falsterbo generelt et spændende sted året rundt. Der er
et rigt fugleliv og mange strandenge.
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Halleberg og Hunneberg

Dette er to såkaldte platau bjerge der ligger lige nord-øst for Trollhättan. En stor del af Västra Götland
er et stor flad slette. På denne slette finde der en række bjerge som alle er flade på toppen. Halleberg
og Hunneberg er de to vestligste af disse. Stedet er en virkelig klassisk naturlokalitet og var tidligere
kendt for sin meget tætte bestand af elge. Tilbage i 70’erne var der mange naturfotografer der tog til
stedet for at fotografere elge. Fotografernes problem var dog at få et billede af en elg uden at der var en
fotograf med i baggrunden. Siden er elgstammen tyndet ud til et mere passende nivau. Man kan stadig
se elge i området. Der er dog en lang række andre interessante ting ved området. Specielt er de store
skove på toppen af bjergene meget spændende. Både i forhold til det specielle skovlandskab, dyrelivet,
fuglelivet samt en rig plate- og svampeflora.
Ude ved kanten af de to bjerge har man en trolig smuk udsigt langt ud over sletten mod øst.
Syd for Hunneberg ligger Hunsjön som dels ligger utroligt smukt og dels har et rigt fugle- og dyreliv.
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Hornborgasjön

Dette er en af de mest kendte fuglelokaliteter i europa. Dette skyldes at søen er rasteplads for traner i
forbindelse når de trækker nordover om foråret. Hvis man er ved søen i perioden fra sidst i marts til
midt i april kan man være heldig og opleve mellem 10.000 og 20.000 traner på strandengene i syd-enden af søen. Her fodres tranerne med udlagt korn. Stedet rummer dog en meget lang række oplevelser
ud over tranerne om foråret. Tranerne kommer tilbage til søen i efteråret fra midt i september til midt i
oktober. Her raster de i deres træk sydover.
Men ud over traner så er Hornborgasjön det største natur genopretningspårojekt. Det betyder at søen
og omgivelser har et utroligt rigt fugle-, dyreliv samt en rig plante- og svampeflora. Ud over selve
Hornborgasjön rummer området en lang spændende lokaliteter. Området er bestemt et besøg værd hele
året rundt.
Det bedste råd man kan give i forbindelse med besøg i området er - at man skal give sig god tid.
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Kinnekulle

Dette er også en af de klassiske svenske lokaliteter. Det er meget alsidig lokalitet. Landskabet er meget
særpræget og smukt. På ôstra plana finder man et alvar område. Det er en landskabsform man ellrs kun
ser på Öland. Det er reelt et steppelandskab hvor kalkstenen kommer helt op til overfladen eller lige
under. Der er mange og spændende vandreture rundt i området. Der er et rigt dyreliv med blandt endet
en rigtig stor bestand af dådyr. Ud over dette er det specielt om efteråret en spændende svampeflora.
Dette skyldes blandt andet at grunden mange steder er meget kalkrig. Sidst, men ikke mindst så har
Kinnekulle en meget rig planteflora med blandt rigtigt mange orkideer. På Östra plana alvaret finder
man om foråret utrolige mængder af orkideer. Der er på Kinnelulle også en af Sveriges rigtigt store
bestande en fruesko (Nordens største orkideart). Det er vigtigt at man respekterer at disse orkideer er
fredede og at alle har et stort ansvar for at passe på dem.
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Billingen

Dette er i virkeligheden en meget lang række lokaliteter der ligger på eller omkring Billingen som en
en langstrakt højderyg der starter nord for Skövde og strækker sig ned mod Falköping. Området rummer mange forskellige landskabtyper som smukke bakkelandskaber med store egeskove, stejle fjeldsider, højmoser, søer og sletten på beggesider.
På toppen af Billingen finder man Blängsmossen som er en fantastisk smuk højmose med et rigt plante-, fugle og insektliv. Lige nord for Skövde findes søer med blandt andet Nordisk lappedykker. Vest
for skövde findes Valle området som består en en lang række naturreservater. Her finder man de mest
fantastiske landskaber og et virkeligt rigt plante- og svampeliv. Syd for Skövde finder mabn områder
med en stor bestand af urfugle samt en række andre spændende fugle.
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Ånnsjön

Området omkring søen er også en af klassiske Svenske naturlokaliteter. Ud over det er fjeldområderne hele vejen rundt om søen
helt fantastiske. Landskabet omkring søen og fjeldene meget. Det
er et stort område og det kræver forberedelse hvis man vil rundt og
opleve naturen. Selvfølgelig kan man køre forbi og gå en lang tur
ved Ånnsjön, men en forberedelse vil give et langt større udbytte af
besøget.
Ved søen er der et væld af fugle. Der er traner, brushaner, nordisk
lappedykker, odinshane og en lang række flere. Hvis man bevæger
sig op i fjeldende vil man kunne se lavskrive og en række andre fugle der knytter sig til fjeldet. I fjeldende er der en række spillesteder
for tredækker, som er den største sneppefugl. Når man begiver sig
op i fjeldet er det vigtigt at man dels kender praktikken omkring det
at færdes i fjeldet og dels at man er i stand til at orientere sig. Der
kan være langt hjem hvis man går den forkerte vej.
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