
 

 

 
 
 
På grund av Coronapandemin har vi inte kunnat ordna någon landsträff i samband med 
årsmötet i år eller förra året. 
Vår förhoppning är att vi skall kunna träffas på ett fysiskt möte  och därför hälsar vi: 
 
 

 

Välkommen till BioFoto Sveriges Landsträff  24-26 september 2021 

Plats: Ramsviksgården Vandrarhem Ramsvikslandet Bohuslän 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Fredrik Nordenskjöld 

Naturreservatet Ramsvikslandets karga och storslagna skönhet är karaktäristiskt för ett 

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

fukthedar, ängar och lövdungar. 

 

Områdets havsstrandängar och grunda vikar är 

välbesökta rast- och häckningsplatser för 

vadarfåglar. Från Grosshamn  som öppnar sig 

mot Skagerak ger goda möjligheter att se 

atlantiska havsfåglar om vindarna är de rätta. 

                                                                
Foto: Fredrik Nordenskjöld 

 

 

 



 

 

 

 

Ramsvikslandet kallas "Klippornas rike". Där blandas 

den röda bohusgraniten med andra, yngre bergarter. 

Det finns rikligt med spår av inlandsisen i form av 

glaciala skulpturer som rundhällar, jättegrytor, isräfflor 

och  skärtråg.                                                           

 

                                                                                                         Foto: OlleLantz 

 

Preliminärt program för landsträffen: 

 

Fredag 24 sept. 

fr. 16:00 Representant från BioFoto finns på plats vid Ramsviksgården 

18:00  Kvällsfoto på Ramsvikslandet solen går ner ca 19:06 

Efter kvällsmat bildvisning 

 

Lördag 25 sept. 

Soluppgång ca 07:07 

09:00  Avfärd till Smögen för de som vill med till Hållö 

09:30  Båten till Hållö avgår, kostar 150 kr t.o.r./person. Återfärd  till Smögen ca.  kl 15:00 

 
Hållö är den rosaskimrande 
granitjuvelen endast 15-20minuters 
båtfärd från Smögen. Här kan vandra 
på  granithällar slipade till konstverk 
av inlandsisen, hitta jättegrytor, 
skåda havsfåglar och besöka Fyren. 
Om vädret är det rätta kan du bada i 
Marmorbassängen där det finns släta 
klippavsatser och en badstege ner till 
det klara, turkosblå vattnet.  
  

                                        Foto: Fredrik Nordenskjöld 

 

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

Solen går ner ca 19:06 

Söndag 26 september 

07:07  Soluppgång 

                              Fotografering i närområdet. Exakt plats bestäms senare, bl.a. beroende på väder och 

vind. Eventuellt dagstur till Väderöarna från Hamburgsund. Turen  till Väderöarna får 

bokas individuellt. Kostar 550 kr inklusive lunch. 

 https://www.vaderoarna.com/ 

Boende 

BioFoto har reserverat boende på Ramsviksgården Vandrarhem, som har 36 fasta bäddar fördelade på 11 

rum.  (Det finns 5  st. tvåbäddsrum, 4 st. fyrabäddsrum och ett sexbäddsrum.) Om man inte har med egna 

lakan finns detta att hyra. Plats finns att ställa husbil.  

Här finns en stor matsal och ett stort kök, båda med utsikt över havet. Köket är fullt utrustat för 

självhushåll.  I källaren finns en relaxavdelning, bastu och fina duschutrymmen. Du kan inte köpa några 

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

på hur många som kommer blir kostnaden mellan 400-600 kr/natt. För dem som vill finns möjlighet att 

stanna till måndag 27 september. 

https://ramsviksgarden.nu/ 

 

Ett annat boendealternativ finns på Ramsviks Stugby & Camping (där vi äter middag på lördagen). Här 

finns olika typer av boende att välja på samt möjlighet att köpa frukost/måltider. 

Här finns det även möjlighet att ställa upp husvagn/husbil. 

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

 

Anmälan 

Anmälan till deltagande, utfärd till Hållö och gemensam middag sker via anmälningsformulär som 

skickas ut per email. Ifyllt formulär skickas till email-adressen:  sekreterare@biofoto.se 

Sista dag för anmälan är den 31 augusti 2021 

 

Om arrangemanget blir fullbokat har de som tidigare skickat in intresseanmälan förtur. 

Ett par intressanta utflyktsmål i närheten: 

https://nordensark.se/   Nordens Arks syfte är att bevara utrotningshotade djur och biologisk mångfald. 

https://www.vitlyckemuseum.se/     Tanums världsarv med hällristningarna 

 

 

Varmt välkommen till Bohuslän och Ramsvikslandet! 

Styrelsen 
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