
Filter
UV
Grå filter
Polariseringsfilter
Diverse andre

UV filter
Det er neppe noe kameratilbehør som er like mye gjenstand for debatt som UV-filteret. 
UV-filteret ble opprinnelig konstruert for å fjerne ultraviolett lys fra bilder. Dette lyset er ikke 
synlig for det blotte øyet, men spesielt ved bruk av analoge kameraer kan lyset by på problemer 
ved fotografering i høyder, da det kan gi bildene et uønsket blåskjær. Digitale kameraer er 
imidlertid ikke like følsomme for UV-lys, noe som har redusert behovet for UV-beskyttelse 
betraktelig.

Likevel er UV-filteret fortsatt mye brukt, i all hovedsak som et rent beskyttelsesfilter. 
Tankegangen er at et filter koster mindre enn et objektiv, og skulle det oppstå en ulykke, så er 
det billigere å bytte ut filteret enn objektivet. Ettersom UV-filteret er gjennomsiktig, stjeler det 
ikke lys slik mange andre filtre gjør, og mange hevder at UV-filtre av god kvalitet ikke har noen 
innvirkning på bildekvaliteten.

Dette er det imidlertid mange som er uenige i. Noen mener at alt som står imellom objektivet 
og motivet, vil kunne føre til en reduksjon i kvalitet og skarphet, og at å fotografere med et 
UV-filter er litt som å fotografere gjennom et vindu.
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Gråfilter
Et gråfilter benyttes kun til ett formål - minske mengden lys som slippes igjennom, 
slik at man kan ta i bruk lengre eksponeringstid eller større blenderåpning. 
Dette kan være ønskelig i situasjoner med mye lys, der man fortsatt ønsker 
å fange bevegelse. Noen eksempler er rennende vann i landskapsbilder og 
sportsarrangementer på høylys dag. Det samme gjelder om man ønsker å 
fotografere med stor blenderåpning i situasjoner med mye lys, for eksempel ved 
portrettfotografering utendørs. Også her kan det være nødvendig med  
et gråfilter.

Gråfiltre finnes også i en gradert utgave, som fungerer noe på samme måte som 
polariseringsfiltre, men uten at de fjerner refleksjoner eller skaper mer kontrast. 
Med et gradert gråfilter kan du slippe mer lys gjennom i en del av bildet, mens en 
annen del av bildet blir mørkere. Dette kan komme til nytte ved fotografering av 
landskap, da den kan gjøre himmelen mørkere, uten at resten av bildet påvirkes. 
Gråfiltre påvirker ikke farger eller kontrast i bildet. De kommer i forskjellige 
styrkegrader og betegnes med bokstavene ND, som står for neutral density. Jo 
høyrere grad filterne har, desto mer lys stenger de ute.

Polariseringsfilter
Polariseringsfiltre bidrar også til å fjerne refleksjoner fra ulike motiver. Denne 
effekten er spesielt nyttig ved fotografering i sol, av blanke gjenstander, og av 
ting som befinner seg bak vinduer, eller under vann. Polariseringsfiltre fjerner 
imidlertid ikke refleksjoner på overflater av metall, da lyset som reflekteres av 
disse overflatene ikke er polarisert. Fordi polariseringsfiltre fjerner refleksjoner, 
vil også farger på elementer i bildet som lett reflekterer lys, bli klarere og sterkere. 
For å oppnå maksimal effekt må du vri på filteret til det ønskede resultatet viser 
seg i søkeren eller på skjermen. Det er imidlertid verdt å få med seg at filteret 
fungerer best når lyset faller på motivet fra en vinkel, og ikke rett på. 

Et problem med polariseringsfiltre, er at de stjeler lys. For å kompensere for dette, 
må du bruke større blenderåpning, lengre lukkertid eller høyere iso for å få riktig 
eksponering. På grunn av dette, kan det være vanskelig å bruke polariseringsfilter 
i situasjoner med lite lys, slik som utendørs på kvelden eller innendørs. Når du 
skal velge polariseringsfilter, er det verdt å vite at det finnes to typer, lineære og 
sirkulære. Mens førstnevnte kun fungerer med kameraer med manuell fokus, 
krever kameraer med autofokus, som inkluderer alle digitale kameraer, et sirkulært 
filter. Dersom du er usikker på om du bør investere i et polariseringsfilter, 
kan du faktisk teste ut effekten først. Plasser et par solbriller, med polarisering, 
foran objektivet, og vri på dem til du får ønsket effekt. Resultatet skal bli ganske 
likt det du får med et filter.



Valg av filter
Filtre finnes i flere former, der de runde som festes direke på objektivet er de mest 
vanlige. Disse finnes igjen i flere størrelser, tilpasset forskjellige objektiver. For å 
finne ut hvilken størrelse du trenger, må du kikke bak på beskyttelsesdekselet til 
objektivet. Størrelsen oppgis her i mm. Dette kan bety at du ikke kan bruke det 
samme filteret til alle dine objektiver, dersom de er av forskjellig størrelse. Har du 
mange objektiver, må du altså vurdere hva du bruker de forskjellige til, og hvilke 
filtre du trenger til hvilke objektiver. Alternativt kan du kjøpe filter kun til det ob-
jektivet med størst diameter, og gå til innkjøp av en filteradapterring til de mindre 
objektivene. En slik adapterring koster mindre enn et filter, og gjør det mulig å 
feste større filtre på mindre objektiver.   Ganske rimelig, lett og ta med, begrenset 
arbeids område, krever stor zoom.

Filtre finnes også i kvadratisk og rektangulær form, som kan festes foran objektivet 
med en spesiell filterholder. Slike filtre finnes i flere størrelser, og har den fordelen 
at de er større og friere i bruken, og kan vris og vendes på slik at de tilpasses mo-
tivet nøyaktig. En ulempe med disse filtrene er at de er noe større og vanskeligere 
å bære med seg, samt at de lett kan bli skitne av håndteringen.
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