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Julie Skotte

Naturfotograf
Biolog og naturfotograf – naturvidenskab og kunst. 
Julie Skotte bygger bro mellem de to fakulteter med 
sine bemærkelsesværdige naturfotos.

DET LIGGER NÆSTEN I KORTENE, AT 

DER SKAL KOMME NOGET GODT UD AF 

DET, NÅR MAN HAR EN UDDANNELSE 

SOM BIOLOG OG EN HOBBY, DER 

HEDDER FOTO. DEN 31-ÅRIGE JULIE  

 

SKOTTE FRA GENTOFTE ER I HVERT 

FALD ET GLIMRENDE EKSEMPEL PÅ, AT 

DENNE KOMBINATION GIVER BONUS, 

NÅR DEN REALISERES SOM NATUR-

FOTO.

Julie Skotte har en Ph.d. fra Københavns 

Universitet i molekylær biologi og et job 

som science editor, hvor hun arbejder 

med materiale til e-learning. 

Af Jens Holm. Foto: Julie Skotte

Havleguan (Amblyrhynchus cristatus), Sombrero Chino, Galapagos. 1/125 sek, f/9, ISO 160, Canon 7D, 22 mm.

Bornholms klippekyst. 15 sek, f/25, ISO 100, Canon 7D, 16 mm.

Vandfald i indlandsisen. 1/50 sek, f/13, ISO 250, Canon 5D mark III, 105 
mm. Iført steigeisen og sikringsudstyr var det muligt at komme helt ud 

til huller og vandfald i den grønlandske indlandsis. 
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Snelandskab. 1/160 sek, f/16, ISO 160, Canon 7D, 22 mm.

Pukkelhval i midnatssol. 1/800 sek, f/5.6, ISO 400. Canon 7D, 300 mm.

Grene med sne. 1/20 sek, f/5.6, ISO 200, Canon 7D, 21 mm.

Splitshot af isbjerg. 1/200 sek, f/16, ISO 250, Canon 7D, 10 mm. Vandet var 4-6°C varmt. Selv lå jeg i vandet iført tørdragt og andet 
udstyr til at holde mig varm, mens jeg lå i vandet og fotograferede dette halv over halv under vandet billede af isbjerget.
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”Om foråret fotograferer jeg gerne blom-

ster, f.eks. orkideer. Jeg kan sagtens bru-

ge to timer med den samme blomst, 

hvor jeg rykker rundt og prøver at se den 

fra nye vinkler. Eller jeg venter på det rig-

tige lys og måske en regndråbe. Eller 

dengang jeg lå i vandet i tre kvarter for 

at få det helt rigtige billede af et grøn-

landsk isbjerg. Masser af tid og stor tål-

modighed er nødvendigt for at få de 

gode billeder.”

Hermed også antydet, at Julie Skotte har 

et dykkercertifikat og interesserer sig 

meget for undervandsfoto. ”Der var en 

overgang, hvor jeg troede, at jeg skulle 

være havbiolog… Jeg har bare altid været 

så fascineret af vand og alt det liv, man 

finder der.”

Hvordan arbejder du med naturfoto?

”Jeg tager så mange billeder som muligt 

herhjemme”, siger Julie Skotte. ”Det er 

dog også blevet til en del rejser, bl.a.. til 

Galapagos-øerne – det er enhver bio-

logs drøm, og det blev da også til 

10.000-vis af billeder. Men ellers kan jeg 

også fint finde på at tage en tur til Kullen 

i Sverige, Bornholm eller Nordjylland.”

”Så går jeg meget efter, at lyset er rig-

tigt. I første omgang går jeg rundt og 

finder steder, og så vender jeg tilbage 

senere hen under aften eller ved solop-

gang. Kameraet kommer på et robust 

stativ, og så gælder det om at vente. Det 

kan godt give nogle vandsprøjt på objek-

tivet, når vinden står lige ind mod klip-

perne. Udover lyset er det også vigtigt 

Men ved siden af denne rent naturviden-

skabelige tilgang til virkeligheden har 

hun også altid interesseret sig meget for 

at tegne og for kunst.

”Jeg kommer fra et almindeligt, pænt 

middelklassehjem, hvor mine forældre 

tog mig med på museer”, fortæller Julie 

Skotte. ”Jeg husker f.eks. en tur til Loui-

siana, hvor børnene blev parkeret, mens 

forældrene så på kunst; vi deltog så i et 

arrangement, hvor vi  fik en film med 10 

Polaroid-billeder, og det var altid spæn-

dende at vente på, hvad der kom frem 

på billedet. Allerede dengang var jeg 

helt bevidst om, at jeg ikke ville have 

mennesker med på billederne; det står 

tydeligt for mig, hvordan jeg ventede og 

ventede, indtil der var frit skud! I øvrigt 

har jeg stadig en planche med de 10 

 Polaroid-billeder. Og når vi var til familie-

fester fik jeg ikke brugt kameraet så 

 meget som ude i naturen.”

I 2009 var jeg på Borneo og havde et 

SLR-kamera med; det var ret sjovt, og 

det gav mig virkelig blod på tanden til at 

gå videre med min fotografering.”

Gentofte Sø og Galapagos

Det er naturen, der fascinerer og er den 

helt store inspirationskilde. Julie Skotte 

tager ofte bare kameraet med ned i den 

lokale mose, hvor hun i starten dyrkede 

meget makrofotografi, men efterhånden 

har det udviklet sig til at dække bredt, i 

øjeblikket mest landskabsfoto.

Forår med snegl. 1/250 sek, f/11, ISO 160, Canon 7D, 100 mm. Svane og ænder. 1/1600 sek, f/8, ISO 400, Canon 7D, 15 mm.
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for mig, at billedet fungerer med hensyn 

til farver; jeg vil gerne prøve at ramme 

komplementærfarverne.” 

Naturfoto pure

Er du inspireret af andre fotografer?

”Nej, jeg kan ikke sige, at jeg har nogle 

bestemte forbilleder, men jeg følger med 

i, hvad de dygtige nordiske fotografer 

præsterer. Og så kan jeg ikke lade være 

med at nævne Ansel Adams – jeg så en 

udstilling med hans fotos på Gl. Holte-

gård for længe siden. Men nu kigger jeg 

mest på nettet og finder, hvad jeg godt 

kan li’. Det er ofte deres valg af location, 

som jeg falder for – dér vil jeg også hen, 

siger jeg så!

Jeg hører også meget fra andre fotogra-

fer i NFD (Naturfotografer i Danmark) og 

bliver inspireret af deres fortællinger og 

billeder.”

Diskuterer du dine billeder med andre?

”Vi har et par enkelte gange holdt noget 

billedkritik i NFD, men ellers har jeg mest 

min kæreste eller familie til at kigge på 

billederne, så det kan nok ikke betegnes 

som billedkritik.”

Hvordan bruger du dit medlemskab af 

NFD?

”Jeg er glad for at være med i NFD; der 

har jeg virkelig lært mange interessante 

mennesker at kende og tilegnet mig tek-

nikker, specielt i starten. Jeg meldte mig 

ind i foreningen i 2010 og tog med på et 

årsmøde et par uger derefter. Det gav en 

rigtig god start, hvor man lærte mange 

fotografer at kende. Jeg deltager også i 

medlemsmøderne i Københavnsområ-

det.

Ellers bruger jeg en del tid på min blog 

fotofabler.dk, hvor jeg skriver lidt om di-

verse ting, jeg oplever ude i naturen, 

men også lidt om teknik en gang imel-

lem. Jeg har også skrevet et par artikler 

til Zoom, inden de gik konkurs.”

Julie Skottes flittige og vedholdende ar-

bejde med fotografiet har resulteret i, at 

hun blev kåret som Årets Naturfotograf 

2012 i NDF. 

Hvilen rolle spiller udstyr og teknik?

”Jeg har selvfølgelig et makroobjektiv, og 

så har jeg lige fået en 16-35 mm vidvin-

kel i stedet for den gamle 10-22; det 

bruger jeg meget til landskaber. Dertil 

kommer et fish eye objektiv samt 24-105 

og 70-300 mm zoom. Desuden gør jeg 

meget ud af at bruge filtre – gerne et 

neutralt gråfilter til at udligne kontra-

sten, så himlen ikke bliver for lys. Mine 

kameraer er et Canon 5D Mark III og et 

7D, som jeg også har et undervandshus 

til. 

Spotted Jellyfish (Mastigias papua). 1/160 sek, f/16, ISO 160, Canon 7D, 15 mm. Billedet er taget i lagunen omkring Palau, hvor disse smukke gopler 
findes. Kameraet har været i undervands hus og jeg har snorklet omkring og dukket ned under goplen og taget billedet opad, sådan at refleksio-
nen fra verden over vandet ses i vandoverfladen.

Golden Jellyfish (Mastigias papua etpisoni). 1/160 sek, f/9, ISO 160, Canon 7D, 15 mm. Billedet er taget i Jellyfish lake på Palau hvor denne 
endemiske gopel lever. Det var sent på eftermiddagen og lyset var begyndt at trænge smukt ned i vandet.
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Blå anemone (Hepatica nobilis). 1/200 sek, f/4, ISO 200. Canon 5D mark III, 100 mm. Gøgeurt. 1/640 sek, f/2.8, ISO 400, Canon 5D mark III, 100 mm.
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Julie Skotte  
•  Født 1982
•  Biolog, Ph.d. i molekylærbiologi fra 

KU; arbejder som science editor
•  Bestyrelsesmedlem i NFD – Natur-

fotografer i Danmark
•  www.julieskotte.com
•  www.fotofabler.dk
•  www.nfd.dk
•  www.nnpc.no

Julie Skotte giver her tre gode råd til naturfotografen:  
•  Medbring altid kamera, men ved aldrig hvornår de spændende og interessante 

situationer opstår.
•  Kend dit udstyr. Øv dig f.eks. på at skifte ISO indstilling, autofokus type og 

fokuspunkter osv. mens du kigger i søgeren. 
•  Udforsk nye vinkler og arbejd med motivet. Julie Skotte

Optagelserne redigerer jeg for 99% ‘s 

vedkommende i Lightroom. Jeg justerer 

så lidt som muligt, måske noget kon-

trast, fordi det er vigtigt, at der er teg-

ning i hele området fra hvidt til sort.”  

Abstraktioner

Har du et budskab med dine naturbille-

der?

”Næh, mit umiddelbare mål er at lave 

nogle flotte billeder, hvor det æstetiske 

og kunstneriske er i højsædet. Men man 

kan nok ikke se bort fra, at iøjnefaldende 

naturbilleder medvirker til at gøre folk 

opmærksomme på naturen. Måske kan 

de være med til at fremme økoturismen, 

og det synes jeg er en god bonus.”

Du har også en helt abstrakt serie på din 

hjemmeside?

”Ja, der eksperimenterer jeg mere med 

udtrykket. Det kan f.eks. være at arbejde 

med uskarpe områder, eller at jeg pano-

rerer/tilter, mens jeg tager billedet. Jeg 

vil bestemt lave mere af den slags.”

Hvad bruger du dine fotos til?

”Jeg sælger en smule, og jeg sender 

også ind til konkurrencer i NFD – Natur-

fotografer i Danmark. Desuden er jeg 

blevet præmieret i NNPC ( Nordic Nature 

Photo Contest), som arrangeres af det 

norske fotoblad Natur og Foto. Jeg har 

endnu ikke sendt ind til de helt store 

konkurrencer eller udstillinger, men det 

er noget, jeg vil gøre med ud af frem-

over.

Sidste år var jeg dommer i SDF’s Den 

 Nationale i kategorien ”Natur/papir”, og 

det har også inspirereret mig til at del-

tage mere i konkurrencer.”

Kullen klippekyst. 30 sek, f/22, ISO 50. Canon 5D mark III, 20 mm, 0.6 hard grad filter. 

Kullen kuling: 1 sek, f/13, ISO 320, Canon 5D mark III, 35 mm, 0.6 soft grad filter.
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