Velkommen til landstreff, Ballstad i Lofoten, 4. - 6. juni 2021
Når vi inviterer til landstreff på Ballstad, befinner vi oss i en landsdel med natur som byr
på det meste. Lofoten strekker seg fra det vestligste punkt Skomvær fyr utenfor Røst til
Raftsundet /Vesterålen i nordøst. Øygruppen er kjent for en særegen natur med variert
fjellandskap og tinder, storhav, strender og lune viker, myrer og store åpne landområder,
fiskevær, samt byene Leknes og Svolvær.
Landstreffet er åpent for alle medlemmer.
(Årsmøtet avvikles digitalt, som i 2020, en annen helg.)
Det betyr at vi har hele helga til fotografering og sosialt samvær.

Det er her vi har lange lyse sommernetter og det er her torsken elsker!

Her skal vi bo - Kræmmervika Havn (http://kremmervikahavn.no/)
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Program
Fredag 4. juni
16.00-18.00

Ankomst og innkvartering på Kræmmervika Havn på Ballstad

18.00

Velkommen til landstreffet ved BioFoto Nordland og sentralstyrets
leder Kåre Hoftvedt

18.15-18.30

Offentliggjøring av Årets lokallag og Årets fotograf

18.30-19.30

Foredrag om naturen i Lofoten ved Torbjørn Martinsen

20.00

Middag

Lørdag 5. juni
07.30-08.30

Frokost

08.30-18.00

Ut på tur

18.00-19.30

Middag

19.30

Kveldsfotografering. Sola går faktisk ikke ned :-)

20:00 - 22:00

RIB-tur (se egen info)

22:00 - 24:00

RIB-tur (se egen info)

Søndag 6. juni
07.30-08.30

Frokost

08.30

Offisiell avslutning av Landstreffet

08.45...

Ut på tur.
Hjemreise, reis forsiktig!

Landstreffpakker
Landstreff-pakke 1:
Overnatting: fredag til søndag - 2 netter (enkeltrom 2.300,- / dobbeltrom kr. 2.500,-)
Måltider:
Middag fredag fra 185,- til 325,Festmiddag lørdag, 3-retters 550,Frokost lørdag og søndag
Mulighet for å smøre nistepakke lørdag og søndag) 2 x 145,- pr. pers.
Drikke kommer utenom.
Landstreff-pakke 2:
Overnatting: lørdag til søndag (enkeltrom 1.600,- / dobbeltrom 1.400,-)
Måltider:
Festmiddag lørdag - 3-retters 550,Frokost søndag
Mulighet for å smøre nistepakke søndag kommer i tillegg - 145,- pr. pers
Drikke kommer utenom.
Landstreff-pakke 3:
Ingen overnatting
Måltider:
Middag fredag fra 185,- til 325,Festmiddag lørdag kveld, fra kr. 550,Drikke kommer utenom.
Dette er priser med dagens mva. sats og det tas forbehold om endringer av mva. frem til 2021.
Ønsker du vegetarrett eller har matallergi, gi beskjed ved bestilling.

Påmelding:
Påmelding senest onsdag 31. mars.
Påmeldingsavgift kr 300,- Betales samtidig med registreringen.
Påmelding til landstreffet er bindende når din betaling er mottatt
til kontonr. 1506.11.47028 - BioFoto Nordland
Innbetaling merkes med deltakerens fulle navn.
Vi har funnet på noe annet lurt enn t-skjorte i år ;-)
Dette er i tillegg til betaling for valgt Landstreffpakke, og må betales
av alle Landstreff-deltagere uansett valg av Landstreffpakke (boform/måltider).
Det er kun dette beløpet som skal betales i forkant av Landstreffet.
Resten betales direkte til Kræmmervika ifm. Landstreffet (overnatting og mat)
Link til elektronisk påmelding vil komme på nettsiden til BioFoto
(https://biofoto.no/landstreff-2021/)
og sendes ut i e-post når tidspunkt for påmelding nærmer seg.
Overnatting - Bestilles direkte hos Kræmmervika Havn (pr. e-post eller telefon).
På Kræmmervika Havn på Ballstad er det overnatting for 80 personer totalt,
fordelt på rorbuer og rom. Avhengig av Korona-situasjonen.
Det er svært begrensede muligheter for enkeltrom.
Gi beskjed ved bestilling hvem du kan tenke deg å dele rom/rorbu med.
Dette kan også ordnes ved innsjekking.
Betaling for opphold og mat betales direkte til Kræmmervika Havn ved innsjekking.
Reservering av rom må gjøres direkte hos Kræmmervika Havn innen 31. mars 2021.
Etter denne dato kan rorbuer/rom leies ut til andre.
Sengetøy og håndklær er inkludert.
De har også bobilparkering til kr. 150,- pr. natt.
Booking (gi beskjed om at du er fra BioFoto):
E-post:
post@kremmervikahavn.no
Telefon
+47 916 61 330
Mer Informasjon:
WEB:
http://kremmervikahavn.no
NB! Husk å få betingelser for avbestilling når du reserverer rommet.
Alternative overnattinger finner du på nettet.

Et utvalg fotosteder:

Skagsanden Strand

Foto: Geir Antonsen

Kart:
https://www.google.com/maps/place/Skagsanden+beach/@68.1088395,13.2892909,15z/data=!4m13!
1m7!3m6!1s0x45de113d137bbfe7:0x192733d4f36ebbea!2sSkagsanden!3b1!8m2!3d68.10884!4d13.2
980457!3m4!1s0x45de113d74d303d1:0x51d6943399288984!8m2!3d68.1046072!4d13.2898575
Info:
http://www.68north.com/outdoors/lofoten-islands-beach-guide/
Tekst:
Skagsanden er en av Lofotens mest fotograferte strender. Denne flate sandstranden ligger langs E10
noen kilometer øst for Ramberg, og gir ofte naturskjønne refleksjoner av det omkringliggende
fjellterrenget. I tillegg er det svaberg på begge sidene av stranden som gir mange fotomuligheter,
avhengig av tidevann og bølger.
Man kan ofte treffe på surfere på denne stranden, som gir andre og spennende motiver.
Hvis du bor i Reine om vinteren, vil dette være din nærmeste strand for nordlys med minimal
lysforurensning. Skagsanden ligger 3 km øst fra Ramberg, rett før avkjøringen til Flakstad.
Det er et stort parkeringsområde rett ved som du ikke kan unngå å se.

Rambergstranda
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Kart:
https://www.google.com/maps/place/Rambergstranda/@68.0982787,13.2413967,15.52z/data=!4m22!
1m16!4m15!1m6!1m2!1s0x45de135a3112a06d:0xb0501c05e8f9d2c0!2sBallstad!2m2!1d13.548148!2
d68.0755764!1m6!1m2!1s0x45de172610677329:0x4bd6e87854f0aa8d!2sRamberg!2m2!1d13.22947
36!2d68.0894483!3e0!3m4!1s0x45de10d140d4a857:0x39a596950ad468d1!8m2!3d68.0980828!4d13
.2435036
Info:
http://www.68north.com/outdoors/lofoten-islands-beach-guide/

Tekst:
Rambergstranda ligger langs E10, og er Flakstadøyas største strand. Stranden er en stor halvmåne
med hvit sand rett øst for Ramberg “sentrum”, og er et av Lofotens mest populære områder.
Selv om bygningene i nærheten ødelegger noe for de beste fotografiske komposisjonene, er
stranden/området allikevel naturskjønt, og er et flott plass for midnattssol-vandring.
Parkering finner du på høyre side av stranden. Det er også tilgang til fra Ramberg Camping.

Unstad
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Kart:
https://www.google.com/maps/place/Unstad+strand/@68.2664438,13.5823835,14.08z/data=!4m12!1
m6!3m5!1s0x45de0b83577a5529:0x13533df32cf4bef9!2sUnstad+strand!8m2!3d68.268966!4d13.581
295!3m4!1s0x45de0b83577a5529:0x13533df32cf4bef9!8m2!3d68.268966!4d13.581295
Info:
http://www.68north.com/outdoors/lofoten-islands-beach-guide/

Tekst:
Unstad ligger helt for seg selv på "yttersida" av Vestvågøy. Uten skjærgård, molo eller havn, durer
storhavet rett mot sandstrand og store stener. Omringet av store fjell på tre sider, med åpent hav på
den fjerde.
I tidligere år, har fisket vært det viktigste her. Men de store bølgene som Unstad er elsket for i dag,
var en av de største utfordringene for folket som bodde i den værharde vika.
På høsten og vinteren var bølgene og været så voldsomt at de ikke kunne ha båtene her. Alle hadde
vinterhavn i nabobygda Eggum, og det var med livet som innsats at fiskerne trosset det skredfarlige
terrenget for å komme seg hjem til familien i helgene.
I dag er bygda best kjent som Lofotens surfeparadis!
Surfing og Unstad er etter hvert ofte blitt nevnt i samme setning av profesjonelle surfere så vel som
uerfarne drømmere.
Venstrebølgen i havet ved Unstad er en av de beste i verden. Proffene kommer på høsten og
vinteren, mens de snille sommer-bølgene passer for nybegynnere.
På sommerstid er det på det meste mellom 500 og 1000 personer innom stranda hver dag.
Verdens nordligste surfebutikk ligger her, og den lokale surfeskolen har blitt kåret til en av de 10 beste
i verden, av The Guardian.

Eggum/Borga
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Kart:
https://www.google.com/maps/place/Borga/@68.3081481,13.6551574,13.96z/data=!4m13!1m7!3m6!
1s0x45de0afc8e81599d:0xb5f9a3b1bd9117b0!2s8360+Eggum!3b1!8m2!3d68.307497!4d13.6844546
!3m4!1s0x45de0ae4eab1c487:0xa6991cf105ef528f!8m2!3d68.3079171!4d13.6526585
Info:
http://www.68north.com/outdoors/lofoten-islands-beach-guide/
Tekst:
Eggum er kanskje mest populær destinasjon for å se på midnattsola. Midt på sommeren
vil mange titalls bobiler være parkert der. Mens det er en serie små, hvite sandstrender som går langs
boligbebyggelsen, er Eggum bedre kjent for den steinete stranda som ligger et stykke forbi
boligbebyggelsen.
Her ligger et lite besøkssenter i tilknytning til Borga, som bare er åpent om sommeren.
Borga er navnet på en radarstasjon som den tyske krigsmakten bygde under andre verdenskrig,
på Kvalshaugen.

Uttakleiv
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Kart:
https://www.google.com/maps/place/Uttakleiv+strand/@68.2110273,13.5029413,17z/data=!3m1!4b1!
4m5!3m4!1s0x45de0db5c6e92fa9:0x1d063ed7109f0f6e!8m2!3d68.2110253!4d13.50513
Info:
http://www.68north.com/outdoors/lofoten-islands-beach-guide/

Tekst:
Uttakleiv er vel kanskje den den mest fotograferte stranden i Lofoten. Den naturskjønne steinete
strandlinjen på venstre side av stranden gir nesten ubegrensede fotografiske muligheter, mens den
midtre delen med mye sand gir enda flere områder å utforske. Dette er en populær destinasjon, og du
kan risikere at det er mye folk her både vinter- og sommerstid. Om sommeren er dette en populær
camping- og midnattsol-destinasjon, med bål spredt utover stranden.
Med horisonten mot nord er Uttakleiv et bra sted for nordlys.
Parkering er på venstre side av stranden. Dette er populært å campe på de gressrike sanddynene
bak stranden.

Vikten
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Kart:
https://www.google.com/maps/place/Glasshytta+Vikten+AS/@68.1391498,13.3099383,17.12z/data=!
4m13!1m7!3m6!1s0x45de11af5ecd7d47:0x11421ed0cba503!2s8382+Vikten!3b1!8m2!3d68.1391073!
4d13.312625!3m4!1s0x45de11a8bcba6b8f:0x25a9f4048cae4eb0!8m2!3d68.1386679!4d13.3113179
Info:
https://lofoten.info/flakstad/?Article=705

Tekst:
Vikten ligger nord på den østlige delen av Flakstadøya. Stedet er kjent for Glasshytta som produserer
vakker glasskunst og er omkranset av fantastiske steinskulpturer. Rett over veien for Glasshytta
finnes Keramikktårnet med brukskunst av keramikk, samt en kafe.

Dette er lofotenes ytterside på sitt beste. Her kommer du nær den barske naturen, med markerte
morener fra siste istid.
En tur langs den hvite stranden vil avdekke mange vakre motiv av stein, sand og hav. Her står
Nordishavet inn og sliper stein til vakre skulpturer, her farger midnattsola landskapet i varme nyanser.

Henningsvær

Foto : Sven Erik Fredriksen

Kart:
https://www.google.com/maps/place/Henningsv%C3%A6r+Lysst%C3%B8peri+og+Cafe/@68.153929
1,14.2006175,17.6z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x45de7b093095bc5b:0xe0558a27f13f9017!2s8312+H
enningsv%C3%A6r!3b1!8m2!3d68.1541872!4d14.2072535!3m4!1s0x45de7ba196d975d1:0x8067356
59ce60373!8m2!3d68.1544048!4d14.201991
Info:
https://www.lofoten.com/nb/lofoten/stedene-i-lofoten/henningsvaer
Tekst:
Henningsvær, stedet Vår Herre lot bygge uten hjelp av nivelleringsingeniører og arkitekter.
Norges mest berømte og særpregede fiskevær av mange kalt Nordens Venezia.
Henningsvær er et fiskevær som er bygget på en rekke øyer med moloer og steinfyllinger som
binder dette samfunnet sammen.
Dersom du ønsker å fotografere det autentiske fiskeværet er Henningsvær stedet.

Reine
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Kart:
https://www.google.com/maps/place/8390+Reine/@67.9307875,13.0763527,14z/data=!4m13!1m7!3
m6!1s0x45de3cbf60603ce7:0x82f2b236d153558f!2s8390+Reine!3b1!8m2!3d67.9323866!4d13.0887
329!3m4!1s0x45de3cbf60603ce7:0x82f2b236d153558f!8m2!3d67.9323866!4d13.0887329
Info:
https://www.lofoten.com/nb/lofoten/stedene-i-lofoten/reine
Tekst:
Reine er et av Lofotens mest kjente og besøkte fiskevær, og administrasjonssenter for Moskenes
Kommune.
Reine er også et av Norges mest fotograferte landskapsmotiver og inspirasjon for mange kunstnere og opplevelsessentre som Epcot, Legoland og Madurodam. Reine har stor overnattingskapasitet,
over 200 senger, stort sett restaurerte og nye rorbuer.
Reine er utgangspunktet for båtturer inn i en av Norges vakreste fjorder. Med en barsk natur
omkranset av stupbratte fjell som går helt ned i havet. Fra Reinefjorden kan man enkelt gå over fjellet
til den gigantiske Bunesstranden som av mange regnes som et bortgjemt paradis.
I gamle Reine skole åpnet det i 2007 et nytt kultursenter, der blant annet kunstneren Eva Harr har
eget galleri.
Reine har vært handelssted siden 1743.

Nusfjord
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Kart:
https://www.google.com/maps/place/8380+Nusfjord/@68.0354635,13.3393964,15.48z/data=!4m13!1
m7!3m6!1s0x45de142d40745e41:0xf5ee8a913d97c8d4!2s8380+Nusfjord!3b1!8m2!3d68.0353165!4d
13.3478451!3m4!1s0x45de142d40745e41:0xf5ee8a913d97c8d4!8m2!3d68.0353165!4d13.3478451
Info:
https://www.lofoten.com/nb/lofoten/stedene-i-lofoten/nusfjord
Tekst:
Nusfjord er ofte omtalt som en av de eldste og best bevarte fiskeværene i Norge, og ligger 6,2 km ned
fra E10; hovedåren som tar deg gjennom Lofoten. En håndfull rorbuer og driftsbygg utgjør fiskeværet
som i dag huser et knippe fastboende.
På tidlig 1900-tallet var Nusfjord hjem til mer enn 1500 fiskere, og på veggene i serveringssteder og
driftsbygg kan man se bilder av fisk og skøyter så langt øyet kan se. I tillegg er mange av de gamle
driftsbyggene som smia, røkeriet, båthusene og trandamperiet tatt vare på, og utgjør i dag med mye
annet den historiske rundturen som tar deg gjennom det klassiske Lofoten.
I dag kan du bo i de samme rorbuene som de gamle fiskerne bodde i, dog med en noe høyere
standard og komfort. Nusfjord har raskt blitt en favoritt blant fotografer og turister som vil få et innblikk
i hvordan det var å leve i et intimt fiskevær.
Eventyrene og aktivitetene som tilbys I Nusfjord er satt sammen med hjelp fra lokale innbyggere, og
skaper minner som varer livet ut. Her kan du bli med på ekte Lofotfiske,
padle kajakk i fjorden i mellom bratte fjell som går rett ned i havet, og begi deg ut på tradisjonelle
fjellstier med panoramautsikt utover øygruppen. Når man beveger seg inn i nattetimene kommer det
spektakulære nordlyset fram og man har et flott utgangspunkt til å reise å se den forlokkende
midnattssolen.
Omgitt av øyas høyeste fjell og en tropisk farget fjord ligger Nusfjord perfekt til for foto-tørste turister.

Fugle- og dyreliv i Lofoten
Lofoten har et bredt dyreliv, og det er ofte man møter på elg, rev, oter eller andre dyr langs veiene
eller i naturen i Lofoten.
Elg
Den første elgen ble sett på Hinnøya i 1949. Derfra har den bredt seg utover i Aust-Lofoten hvor det i
dag er en betydelig stamme. Øya Lille Molla øst for Svolvær har faktisk landets største tetthet av elg i
forhold til flateinnhold. Elgen foretrekker skog, men kan også påtreffes i de høyeste fjelltoppene i
Lofoten, eller på svøm mellom øyene.
Rev
Bestanden av rev er forholdsvis stor i Aust- og Vest-Lofoten, hvor den gjerne leter etter mat i
nærheten av byer og tettsteder. Etter at broene kom blir det ofte sett rev også i Henningsvær. I
Flakstad og Moskenes finnes ikke rev.
Fugler:
Fuglelivet i Lofoten er rikt og spennende. Bare i Moskenes er det registrert 140 forskjellige fuglearter.
En del andre arter er registrert i Flakstad.
Pga øyrikets geografiske beliggenhet og beskaffenhet er mange av artene som ses her å betrakte
som tilfeldige gjester, trekkfugler som tar seg en pust i bakken. Lofoten består av hav, kyst,
myrområder, fjell og åpne landskap – og den geografiske mangfoldigheten gjenspeiles i de artene
som finnes her, og som omfatter rovfugler som ørn, falk og uglearter; vadefugler, ender/gjess, måker,
og småfugler som blåstrupe, sidensvans, flaggspett, snøspurv, fossekall, mm.
Se mer informasjon her:
https://www.lofoten.com/nb/lofoten/naturen-i-lofoten/dyr-i-lofoten
https://www.fugler-i-lofoten.no/
Vi minner om de etiske retningslinjene for BioFoto, og at hensynet til fugler
og dyr går foran “det perfekte bilde”.
https://biofoto.no/om-oss/etiske-retningslinjer/

Andre interessante steder:
●
●
●
●
●

Skulle du ha lyst til å få med deg spesiell kunst så er det rikelig med gallerier
f.eks i Svolvær og Kabelvåg
Smeden i Sund - https://lofoten.info/Museum/smeden-i-sund
Vikingmuseet på Borg - https://lofotr.no/nb/
Akvariet i Kabelvåg https://www.lofoten.com/nb/opplevelser-lofoten/53-museum/162-lofotakvariet
Mer info om Lofoten - www.snl.no/Lofoten

Lofoten har flere “utsalgssteder” av lokalmat:
●
●
●
●

Fiskebutikken - Sakrisøy/Reine - https://bondensmarked.no/produsent/anitas-sjomat-509
Kaikanten Delikatesser - Ballstad - http://kaikanten.com/
Lofotkyss - Gravdal https://www.facebook.com/pages/category/Kitchen-Cooking/Lofotkyss-As-358132884623175/
Henningsvær Lysstøperi og Kafe - Nyydelige kanelsnurra :-)

RIB-tur:
Vi har gjort en avtale med Aqua Lofoten om muligheter for 2-timers RIB-tur på lørdag kveld.
De legger opp turen etter vær og vind, aktuelle mål/ruter er gjennom Nappstraumen eller
Sundstraumen mot Kvalvika. Om forholdene er mindre gode på Yttersia, legges turen til Reinefjorden.
Turen starter i havna på Kræmmervika, der vi bor.
Prisen er 995,- per person.
Oppgjør direkte med Aqua Lofoten, som sender bestillingsbekreftelse med betalingsinfo til de som
melder seg på. Hvis nok interesse kan de ta med 48 personer totalt, fordelt på 2 turer og 2 båter.
Hvis færre enn 12 blir turen avlyst.
Påmelding til RIB-tur skjer elektronisk, samtidig som man melder seg på Landstreffet.
Påmeldingen vil være bindende. Det er også mulig å melde seg på senere.

Velkommen til Lofoten :-)

