
 
 

Välkommen till BioFoto Sveriges Landsträff med årsmöte 

 den 15 – 17 maj 2020 

Plats: Ramsviks Övergård, 456 92 HUNNEBOSTRAND 

Foto: Fredrik Nordenskjöld 

Naturreservatet Ramsvikslandets karga och storslagna skönhet är karaktäristiskt för ett 

landskap som präglats av vind och hav. Vidsträckta klippområden varvas med ljunghedar, 

fukthedar, ängar och lövdungar. Områdets 

havsstrandängar och grunda vikar är välbesökta 

rast- och häckningsplatser för fåglar. 

 

Ramsvikslandet kallas "Klippornas rike". Den röda 

bohusgraniten blandas med andra, yngre bergarter. 

Det finns rikligt med spår av inlandsisen i form av 

glaciala skulpturer som rundhällar, jättegrytor, 

isräfflor och skärtråg.                                                          

Mer info om Ramsvikslandet:  

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/besoksmal/naturreservat/ramsvikslandet.html 

 
 

  

På Ramsvikslandet finns också Grosshamns fågelstation där vi 

kan följa  ringmärkningen. 

 

       

 

Foto: Olle Lantz  

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/besoksmal/naturreservat/ramsvikslandet.html


Preliminärt program för landsträffen: 

Fredag 15 maj 

fr. 16:30  Representant från BioFoto finns på plats vid Ramsviks Övergård. 

18:00   Kvällsfoto på Ramsvikslandet. 

 

Lördag 16 maj 

06:30   Avfärd från Smögenbryggan till 

Hållö. Båtturen tar ca. 15-20 min

  och kostar 150 kr t.o.r./person.

  Återfärd till Smögen ca.  kl 12:00. 

Fyren på Hållö är Bohusläns 

äldsta. Här finns ett orört 

klipplandskap, jättegrytor 

och”Marmorbassängen” med sitt 

turkosblåa, klara vatten. Goda 

möjligheter att se och fotografera 

kust och havsfågel. 

För mer info om Hållö:  http://www.hallofyr.se/ 

14:00   BioFoto Sveriges årsmöte i Vagnboden på Ramsviks Övergård. 

15:30   Bildvisning/föredrag med Viktor Sundberg/N/PN. 

17:00  Tvårätters middag i restaurangen på Ramsviks Camping & Stugby, belägen ca. 1,2 km 

från Ramsviks Övergård. Priset inte helt klart, ca. 200 – 250 kr. 

18:30 Kvällsfoto i närområdet. Exakt plats bestäms senare, bl.a. beroende på väder och vind. 

Söndag 17 maj 

07:00 Morgonfoto i närområdet. Exakt plats bestäms senare, bl.a. beroende på väder och 

vind. 

Boende  

BioFoto har reserverat boende i Längan på Ramsviks Övergård, som består av 6 st fyrbäddsrum  

med kök för självhushåll. Varje rum kostar 750 kr/natt. På detta boende finns det ingen möjlighet att 

köpa några måltider, utan självhushåll gäller. Du får vara beredd på att dela rum med andra biofotingar, 

alternativt betala för hela rummet själv. Lakan/handduk kan hyras för 100 kr/person. 

De som vill bo här bokar själv sitt boende direkt hos Ramsviks Övergård.   

Ange vid bokningen att du/ni kommer från BioFoto! 

Telefon: 0523–581 84 

Mobil: 070–494 38 26  

Epost: info@ramsviksovergard.se 

https://ramsviksovergard.se/ 

 

http://www.hallofyr.se/
mailto:info@ramsviksovergard.se
https://ramsviksovergard.se/


 

Ett annat boendealternativ finns på Ramsviks Stugby & Camping (där vi äter middag på 

lördagseftermiddagen). Här finns olika typer av boende att välja på samt möjlighet att köpa 

frukost/måltider. 

Här kan du också ställa upp husvagn/husbil. Ramsviks Stugby & Camping ligger ca 1,2 km från Ramsviks 

Övergård 

Boende här bokas enklast på hemsidan www.ramsvik.nu  Telefonnummer till boendet är 0523-503 03  

Boka ditt boende så snart som möjligt, på Ramsviks Övergård är sista dag för bokning den 13 april! 

 

Anmälan 

Anmälan till fotoaktiviteter, utfärd till Hållö och gemensam middag sker via anmälningsformulär på 

BioFotos hemsida:   https://www.biofoto.se/biofoto-sveriges-landstraff-med-arsmote-2020/    Sista dag för 

anmälan till detta är den 30 april 2020! 

 

Ev. frågor kring arrangemanget:  sekreterare@biofoto.se 

Kommer du med tåg/buss? Möjlighet finns att bli hämtad på närmaste busshållplats. Skicka ett mail till adressen 

ovan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varmt välkommen till Bohuslän och Ramsvikslandet! 

Styrelsen, BioFoto Sverige 

Foto: Olle Lantz 

          Knubbsäl              

Knubbsäl 

Knubbsäl 
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