
  

 

Att använda flygfotografier är ett mycket 

effektivt sätt att fånga uppmärksamheten. 

Dessutom gör sig många objekt bättre i det 

perspektiv som en flygfotografering ger; 

exempelvis hamnar, campingar, 

friluftsområden, badplatser, stadsmiljöer, 

landskapsvyer, bostadsområden. 
 

Användningsområdena är många: 

 I reklam; broschyrer, mässor, annonser, 

årsredovisningar, hus- och 

markförsäljning  

 Projektering; väg- och bostadsbyggen, 

exploatering av rekreationsområden 

 Historisk dokumentation; beskrivning 

av vår nuvarande miljö inför framtiden 

 
 

Kundanpassade uppdrag 
 

Här får Ni precis de flygbilder som just Ni vill ha.  

I ett uppdrag ingår alltid:  

 Högupplösta bilder i både RAW- och JPG-

format, levererade på en DVD 

 Full nyttjanderätt av bilderna 

Ni får alltså bilderna digitalt och kan 

reproducera och publicera dem hur mycket Ni 

vill utan ytterligare kostnader.  
 

Pris: 5 900kr (exkl. moms) 

 

 

Arkivbilder 
 

Mitt arkiv består idag av över 20 000 flygbilder 

och växer ständigt. 

Merparten av bilderna är tagna i Halland, men 

där finns även bilder från bl a Göteborg och 

Västra Götaland län. 

Att använda arkivbilder är givetvis ett billigare 

alternativ än via ett uppdrag.  
 

Pris:   Beror på hur de skall användas.          

Tag kontakt för offert.  

 

Fotoutrustning 

Jag fotograferar uteslutande digitalt med en Sony α580, en systemkamera som ger mycket skarpa 

och naturtrogna bilder med en upplösning på hela 16.2 megapixel. Till denna använder jag oftast ett 

17-70mm zoomobjektiv för maximal frihet när det gäller bildkomponering.   

 

Flygutrustning 

Flygutrustningen som jag använder är en motordriven flygskärm, s k 

Paramotor. Eftersom den är fotstartad behövs inget flygfält, start och 

landning kan därför ske på nästan vilket fält som helst. Flygutrustningen 

packas i bilen, jag åker till fotoplatsen och startar på närmaste fält. Detta 

minimerar transportsträckor i luften.  

Pilot, fotograf och flygledare i en och samma person ger en oslagbar 

flexibilitet och garanterar låga kostnader.  

Flygningar görs året om, men de vackraste bilderna tas oftast mellan maj 

och september.  
 

 

Självgranskningsrätt 

Ett krav för att få sprida flygbilder är att dessa skall vara granskade och godkända av 

Försvarsmakten. För att slippa vänta på godkännande för varje enskilt foto har jag ansökt och 

erhållit en s k självgranskningsrätt. Denna medger att jag själv granskar och godkänner alla bilder, 

vilket ger mycket kortare leveranstid till dig som kund. 

 

 

 

Magnus Larsson 
Ängslyckevägen 1  

432 74 Träslövsläge  
 

Innehar F-skattsedel 

 

0340–419 14     073–821 64 34 
 

magnus@flygbilder.nu 
 

www.flygbilder.nu 

        


