
Fotosafari Finland 2015  Asle Hjellbrekke, asleoh@online.no, mobil 90799834   Side 1 

 

Rovdyropplevelser og digitalfotokurs 2015 
 
 

I samarbeid med Wildlife Safaris Finland/Articmedia Lassi Rautiainen og hans familie i 
Finland, inviterer Asle Hjellbrekke til rovdyrfotografering med mer i 2015. 
 
 Under: Villmarkslivs  annonse for turene i 2013 –  lignende ble laget  for 2014 og 2015.   

I Kuhmo, i Karelien i midtre Finland, tett ved den russiske 
grensen (mer enn 3 av 4 fotoskjul ligger faktisk i 
Ingenmannsland og man må ha tillatelse fra finske 
myndigheter for å dra dit), har Lassi Rautianen i snart tre tiår 
fått etablert og tilbudt fantastiske muligheter for opplevelser 
og fotografering av rovdyr som bjørn, jerv og ulv samt 
rovfugl. Mye pattedyr og fugl, gode fotoskjul samt meget flotte 
dagoppholdsfasiliteter i ny, stor og flott hytte (Kuikka base 
camp) med kapasitet til ca 25 fotografer, sikrer stort utbytte 
og behagelig og lærerikt opphold på dette stedet i Finlands 
villmark som også er godt egnet til bildevisninger og kursing.   

 
De åtte siste årene har over 120 deltakere fra Norge og andre 
land vært med på opplegget mitt. Det ble sett til dels mye 
bjørn, ulv og jerv samt kongeørn, glente, havørn og annen 
fugl. Bjørn ble sett alle netter med flere besøk hver natt 
(utenom påsken 2009 da årets første bjørn kom ved 22.30 
tiden siste kvelden av oppholdet). Over 6 netter har det blitt 
for eksempel sett ca 40 bjørneankomster. 10 bjørner har blitt 
sett samtidig. Ulv har man vanligvis sett annenhver natt – 
sommeren 2014 så mine deltagere de nesten hver natt – litt 
avhengig av årstid. Jerv ble sett fra de skjulene som er 
beregnet på dette og også andre steder særlig om 
vinteren/påske. Gaupe går ikke på døde dyr som den ikke har 
drept selv, og blir vanligvis ikke sett. Vi har opplevd for 
eksempel flere bjørner og ulver relativt tett sammen i samme 
bildet. Noen ganger kommer deler av hele ulveflokken som nå 
består av ca 6 voksne dyr, på besøk. Det er ingen overdrivelse 
å si at alle har vært meget, meget (og ganske mange har endog 
sagt fantastisk) godt fornøyd med oppholdet i Kuhmo. Flere 
har fulgt våre turer i flere år. Arnfinn Johansen og Tom 
Dyring var trofaste deltakere i mange år, og på ukesturen i 
september i 2014 var ekteparet Shearer fra Scotland med for 
tredje år på rad og mener å komme med også i 2015. 
 
I juli i 2014 opplevde deltakerne samme natt å se alle de tre 
store rovdyra og det i hele 3 ulike netter av oppholdet. 
 
Se http://hjellbrekke.wordpress.com og http://photos.ah-
foto.no hvor der finns mange bilder av rovdyrene i Kuhmo 
eller Asles veggbilder på Facebook hvor vanligvis de aller 
nyeste bildene finnes. 

 

 
 



Fotosafari Finland 2015  Asle Hjellbrekke, asleoh@online.no, mobil 90799834   Side 2 

 
Muligheter i 2015 

Turer i mai, juli (2 stk) og september er spikret. Men det er muligheter for turer resten av 
året også. Kom gjerne med ønsker! 
 
Mai 2015: Mandag 18. – fredag 22.  

Tidlig sommer/sen vår med relativt lyse netter og mulighet for fotografering nesten hele 
natten. Alle de tre store, jerv, bjørn, ulv er på plass, samt rovfugl. Ellers blir det 
bildevisninger og digitalkurs på dagen for de som måtte ønske det.  
 
Ankomst Kuopio flyplass ettermiddagen (ca 14.10) mandag 18.5., avreise fra Kuikka om 
morgenen (ca 10.30) senest fredag 22.5 noe som gir maks 4 netter til fotografering.  

                        
Reiser på Kuopio. Oslo – Kuopio: Finnair AY652 (avg. 08.45) og AY507 (ank. 14.10). 
          Kuopio – Oslo: Finnair AY508 (avg. 14.35) og AY659 (ank. 17.00).  

 
 
Juli 2015: Fredag 3. – torsdag 9.  

Midtsommer med lyse netter og mulighet for fotografering hele natten: Jerv, bjørn, ulv og 
fugl ble sett i rikt mon i juli 2014. Ellers blir det bildevisninger og digitalkurs på dagen for 
de som måtte ønske det. 
 
Ankomst Kajaani flyplass ettermiddagen fredag 3.7., avreise om morgenen (ca 10.30) 
senest torsdag 9.7 som gir maks 6 netter til fotografering.  

                        
Reiser på Kajaani. Oslo – Kajaani: Finnair AY656 (avg. 13.15) og AY8477 (ank. 18.35). 
           Kajaani – Oslo: Finnair AY8476 (avg. 14.05) og AY659 (ank. 16.35).  

 
Juli 2015: Torsdag 9. – onsdag 15. 
  Tilsvarende som for perioden ovenfor. 
 
September 2015: Mandag 14. – mandag 21.  

Høstfotografering med flotte høstfarger hvor man vanligvis opplever jerv, bjørn, ulv og 
fugl. Ellers blir det bildevisninger og digitalkurs på dagen for de som måtte ønske det. 
 
Ankomst ettermiddagen mandag 14.9., avreise senest om morgenen mandag 21.9 som gir 
maks 7 netter til fotografering.  

                        
Reiser på Kajaani. Oslo – Kajaani: Finnair AY652 (avg. 08.45) og AY8475 (ank. 13.45). 
           Kajaani – Oslo: Finnair AY8476 (avg. 14.05) og AY657 (ank. 19.40).  

 
                    
Det begynner tidlig å bli relativt få plasser igjen på de overnevnte flightene som er de absolutt mest 
gunstige med hensyn til å utnytte tiden best mulig til fotografering i skjulene! VÆR derfor RASK med å 
bestille flybillett med en gang du har bestemt deg! 
 
Pris pr. natt: EUR 215.   Dette er en rimelig spesialpris! Her spares rundt 300 kroner pr. natt med 
dagens pris på Euro. 
 
OBS! Først til mølla-prinsippet gjelder for deltakelse på turene. Man kommer med i den rekkefølge man 
melder seg på inntil turen en fullbooket (ca. 15 deltagere). 
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Generelt alle perioder: 
 
Det er mulig å velge kortere (dog er minimum 3 netter) eller lengre periode enn en angitt. Ta kontakt 
snarest med Asle dersom dette er aktuelt eller det er problemer med fly. For lengere opphold enn 6-7 
netter må det dog tas forbehold om ledig kapasitet.  
  
Alle flights er Finnairs (og Flybe). På grunn av felles transport fra flyplass til Kuikka base camp bør alle 
deltakerne komme til samme flyplass, og aller helst med det foreslåtte flyet siden det er relativt langt 
fraflyplassen til Kuikka (fra Kajaani er det 160km, ca 2 timer med bil, fra andre flyplasser en del lenger).  
 
Flybillett + transport (t/r) fra flyplass til oppholdshytta Kuikka i Kuhmo betales av den enkelte deltaker 
selv, mens lokal transport til fotoskjulene inngår i prisen på EUR 215/natt. Transport t/r flyplass betales 
i EUR til Lassi Rautiainen ved ankomst oppholdshytte. For tiden er den EUR 80 for en vei (eventuelt 
EUR 160 dersom man er eneste reisende). Betales kontant etter ankomst i Kuikka. 

 
Hver deltaker må selv ordne reise fra Norge til flyplassen i Kajaani eller Kuopio (hhv 16 og 25 mil til 
Kuikka). På grunn av felles transport fra flyplass til Kuikka bør alle deltakerne komme dit. Ellers er det mulig 
å ordne transport fra Norge til Kuikka selv – f.eks. er det mange fra Nord-Norge som kjører egen bil. Ellers,  
benytt de oppsatte flightene ovenfor. Viser det seg vanskelig, så ta kontakt med undertegnede snarest.   

  
Pris:  Spesialpris EUR 215/natt. Betales som spesifisert under betaling. Omfatter altså ikke flybillett til 

Finland samt transport t/r fra flyplass til dagoppholdshytta Kuikka (dog blir dette arrangert av 
Wildlife Safaris Finland/Lassi Rautianen). 

 
Påmelding: 

Påmelding snarest mulig til Asle Hjellbrekke (e-post eller telefon). Det er dog mulig å melde seg 
på så lenge det finnes ledige plasser (og ledige flyseter) vanligvis helt fram til 6 uker før turstart. 
Dette området i Midt-Finland er et populært reisemål for finnene og andre . Derfor MÅ man 
være maksimalt tidlig ute med å bestille billett og da blir det ofte også ganske billig. 
 
NB! Oppgi navn, adresse, Epost og fødselsdato (6 siffer ☺☺☺☺) ved påmelding. Dette siste er 
nødvendig for å få tillatelse fra finske myndigheter til å dra inn i Ingenmannsland mot Russland. 

 
Betaling: 

Faktura for oppholdet i norske kroner (omregnet fra EUR på utsendigstidspunkt) sendes ut til 
hver deltaker ca 6 uker før turen starter. Beløpet betales inn på norsk konto tilhørende Asle 
Hjellbrekke.   

 
Hva omfattes av spesialprisen EUR 215/natt (normalpris ca EUR 250): 

• Mat og losji i Kuikka base camp (i stor hytte med 8 rom + sauna, samt flere dusjer og toaletter) 

• Ca 15 fotohytter for rovdyr og fugl (1-5 fotografer/hytte) 

• Guiding av Lassi Rautianen og Asle Hjellbrekke 

• Digitalkurs på dagtid hvis ønskelig. Man sover på (skift om natten) slik at man er ganske uthvilt på 
dagen. Kursleder Asle Hjellbrekke, naturfotograf og dataspesialist, gir tilpasset opplæring til 
interesserte i generell naturfotografering, digital fotografering og bruk av bildebehandlingsprogram 
som Photoshop m.m.  

• Fotografering første eller siste natt er i visse tilfeller valgfri. NOK 850 må uansett betales for 
kost/losji, fotonatten koster da EUR 130 i tillegg (betales kontant og avgjøres der og da i Kuhmo).   

 
Hva omfattes ikke av denne spesialprisen: 

• Flybillett til Finland og transport flyplass til/fra base camp hytta Kuikka. Kjøretid til Kuikka fra 
Kaajani er 2 timer.  

• Med kortere eller lengre periode for oppholdet enn angitt, vil transport til/fra flyplassen kunne koste 
noe ekstra dersom man blir eneste reisende.  
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Leie av fotoutstyr: 

Det finnes mulighet for leie av Nikon fotoutstyr på stedet. Det finnes 500mm/4, 300mm/2,8, 70-200/2,8, 
kamera D80 samt diverse andre hus + teleforlengere. I visse tilfeller finnes også en 400mm/2,8. Pris for 
objektiv+kamera+stativhode er EUR 50/natt. Riften om dette utstyret er stor, så man må eventuelt regne 
med å ikke kunne leie alle netter som man ønsker.  
 

Reiseforsikring:  NB! Alle må ordne dette selv. 
 
Daglig program cirkatider, sommer (ved høst/vinterfoto avviker dette noe): 

- 8.00 transport fra fotoskjlene til oppholdshytta Kuikka 
- 9.00 frokost 
- 10.00 – 15.00 (16.00): digitale bilder: kurs + titting på hva man tok i løpet av natten.  

Alternativt: 
o 10.00 titting på hva man tok om natten 
o 12.00 kaffe+te 
o 12.30 avslapping/soving 
o 15.00 sauna 

- 16.00 middag  
- 17.00 transport til fotohyttene med mat + termos 
- 18.00 hele natten i fotohyttene 

I slutten av august og senere serveres middag kl. 15.00 og tidene etterpå justeres tilsvarende en time fram. 
 
Ta med: 

- sovepose 
- termos 
- varme klær og sokker (ikke lov å bruke sko i fotohyttene siden man også sover på gulvet) 
- gode tursko (gummistøvler ev. fjellstøvler e.l.) 
- stativhoder (av typen ball head, Wimberley kan også brukes i de fleste skjul), hver fotograf har feste for 

2 stk  
- liten lommelykt 

 
Annet praktisk: 

Mobiltelefon fungerer i hele området og bl.a. SMS blir brukt til kommunikasjon mellom skjulene på 
natten. De som ønsker det kan ta med PC, og det finnes god tilkobling til Internett i Kuikka.   
 
Med vennlig hilsen 
Asle Hjellbrekke 
 
Wildlife Safaris Finland/Articmedia  Asle Hjellbrekke   
Lassi Rautiainen    Rokosjøvegen 749 
Finland     2340 LØTEN 
+358-400-380878    +47 90799834 (mobil) 
lassi.rautiainen@articmedia.fi  asleoh@online.no 

www.articmedia.fi    http://photos.ah-foto.no    
       http://hjellbrekke.wordpress.com 

   
For ytterligere info, ta kontakt med Asle Hjellbrekke. Se linkene ovenfor for flere bilder ☺☺☺☺ 
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Dette er bjørnen Asle - navngitt slik av Lassi Rautiainen ☺☺☺☺. Alle bilder © Asle Hjellbrekke/NN.  
La du merke til bjørnen i første bildet?  ☺☺☺☺ 


