
Quick info inför Filmrallyt  

Filmning:  
Fredag mellan 10.30-15.00 

Redigering:  
Fredag 16.00-17.00  
Lördag 09.00-12.30 & 13.30-16.00 
DEADLINE SENAST 16.00  

Utrustning att låna:

Kamera: Sony Filmkamera, GoPro, Garmin Virb m.fl. 
Dator: Mac datorer 
Redigeringsprogram: Final Cut Pro 

Vill man får man använda egen utrustning - men tänk på att vi kanske inte 
är lika vana vid Sony Vegas som vi är med Final Cut osv om ni vill ha hjälp. 

Tänk på att det inte är tillåtet att inkluder svordomar eller kränkning i er 
film. Vill ni ha musik i er film måste den vara laglig att använda, det vill säga 
Copyright Free musik, egen producerad eller ha skriftligt lov från artist.  

Var det ett tag sedan ni filmade eller är detta första gången? Gå in på 
www.safarisverige.nu/filmskola och titta på våra korta filmer om hur 
kameran fungerar, hur man filmar och redigerar. 
 

Bläddra ner för att läsa om de utvalda filmplatserna längst 
Soteleden och fundera var du skulle vilja filma.  

Spara PDF:en på mobilen så har ni den nära till 
hands ute i fält! 

http://www.safarisverige.nu/filmskola


SOTELEDEN 

Med sina många mil av varierande skogs-, bergs och kustmiljöer är Soteleden-Kuststigen en 
otrolig naturupplevelse året om. Soteleden är själv ca 7 mil lång men är även en del av Kuststigen 
som sträcker sig från Tjörn i söder till Strömstad i norr. 

Längst Soteleden finns blå-vita markörer som leder er till fina utkiksplatser, fornlämningar, 
övernattningsstugor och vindskydd.  

Delar av leden går igenom hagar som till sommarhalvåret har betesdjur. Men om ni har tur och 
inte är för högljudda så kanske ni råkar på några av Sotenäs vilda djur. Älg, dovhjort, mufflonfår 
och vildsvin är alla kända för att vandra över markerna och uppe i skyn kan ni se rovfåglar av olika 
slag. 

Nu till vintern är det inte mycket grönska men de vackra bergshällarna och utsikten längst kusten 
är trots det magiska. Tänk på att när ni filmar så är det inte bara vackert filmmaterial som gör en 
film bra - utan en bra berättelse behövs också. 

Ha laddad telefon och tillgång till mobilens GPS om något skulle inträffa. 
Digital Karta + lite info: www.sotenas.se/vandra 

http://www.sotenas.se/vandra


RÖDSBERGET, ÖDSDOFT 

Några få kilometer från Nordens Ark, ligger Rödsberget. Här finner ni varierande skog- och 
bergsterräng som kan vara både lätt och kuperat. Landskapet domineras av lövskog, med asp, ek 
och björk.  

Observera att området runt Rödsberget är bitvis väldigt brant, så var försiktiga.  Längst leden finns 
det två vindskydd, med eldstäder, och två utmärkta utkiksplatser. 

Nedanför berget rinner Åbyfjorden, en relativt grund havsvik som sträcker sig från Härnäset och in 
till Åby. Fjorden är en viktig övervintringsplats för sjöfågel och vadare. Och tar ni er ner för berget 
så kan ni gå längst strandkanten. 



EKOPARKEN, ÅBY 

Området på ca 300 hektar runt Nordens Ark används till deras största artbevarandeprojekt i form 
av en ekopark. Ett av målen är att gynna hotade arter och den biologiska mångfalden genom att 
återskapa 1700- och 1800-talets öppna, artrika landskap som präglades av betande boskap.  

Ekoparksleden, som är cirka 4,5 kilometer, är utmärkt mer grön-vita markeringar och har olika 
informations- och namnskyltar längst sig. Korta avstickare från leden finns till utsiktsplats Varpet 
och fornminnen som Åbyhällen, Glose altare och Nycanderska gravplatsen. 

Naturen är växlande från trolska skogar till berg, åkermarker och vattendrag. På Ekoparkens egna 
karta finns sevärdheter som utkiksplatser, vattenfall och altare markerade.  

Åby Säteri har anor sedan 1300-talet och området kring Nordens Ark är mycket känsligt - därför 
bör man undvika att trampa på obruten mark och hålla sig till stigar eller berg. Det råder totalt 
eldningsförbud på området och man ska följa allemansrätten…. 

Info om Ekoparken och sevärdheter där:  
www.nordensark.se/besok-oss/ekoparken/ 
www.nordensark.se/besok-oss/hander-i-parken/upplevelser/vandring/ 
Digital karta på Ekoparksen:  
www.nordensark.se/besok-oss/ekoparken/ekoparkskarta/ 

http://www.nordensark.se/besok-oss/ekoparken/
http://www.nordensark.se/besok-oss/ekoparken/ekoparkskarta/


BOHUS MALMÖN 

Bohus Malmön är ett av 
Bohusläns äldsta fiskelägen 
och är en drygt 4 km lång 
och 2 km bred klippö. Det 
finns många rösen, vackra 
badplatser och fin led runt 
hela ön.  

För att komma ut till ön får 
man åka färja, som går varje 
halvtimma.  

Ön var en av de historiskt 
viktigaste platserna 
avseende bohusgraniten. 
Skeppslaster med bearbetad 
sten har skeppats över stora 
delar av världen. Idag finns 
dock ingen stenbrytning 
kvar, men vandrar ni runt så 
kan ni hitta stenbrott och 
flera stenföremål utspridda 
över hela ön. Ön har 13 
bronsåldersrösen och står du 
vid ett så bör du se alla de 
andra också.  

Smedjan på Malmön är 
Sveriges äldsta bevarade 
smedja, sedan de första 
stenhuggarna började 
arbeta på ön på 1830-talet.   

Följer ni leden från centrum och söderut så får ni se äldre byggnader, havsutsikt och flera av öns 
vackra badplatser. Efter Kattsand, förbi öns utegym, kommer Brännepasset. Unga par brukade 
träffas vid passet och därför är stigen idag mer känd som Kärleksstigen. 

På norra sidan av ön kan ni vandra ut bland klipporna och då kan ni hitta en gammal 
kolerakyrkogård. Och precis nedanför hittar ni en fin sandstrand med lång-grund. 

Naturen på ön är smått varierande. Främst är det klippor och hav man ser, men med åren har fler 
träd och buskar vuxit och skapat små dungar mellan bergen. Det råder totalt eldningsförbud på 
ön. 



ÖRN och KLEVEKILEN 

Soteleden vandrar delvis längst vattnet tills den vandrar sig upp i skog och mark och upp i 
bergen. Leden är delad åt tre håll mot - Väjern, Kungshamn eller mot Bohus Malmön.  

1. Häromkring hittar man kanske inte större fornlämningar eller vindskydd men leden används 
flitigt av promenerande och vilt. Området kring Kroken, Amborsröd och Örn är fullt med vilda 
djur. Markeringar på kartan visar var man ofta sett aktivitet hos olika djur, dock aktiva på olika tider 
på dygnet. Vildsvinen är aktiva vid skymning men djur som mufflonfår, hjort, rådjur och älg kan 
man få syn på dagstid om man är försiktig.  

Klättrar ni upp på bergen kan ni hitta gamla stenhuggarplatser och vacker utsikt. Utforskar man sig 
runt i kustskogarna kan ni se de vackra formationerna bergen fått efter istiden. 

2. Vill man annars gå runt på Klevekilens lilla naturskyddsområde så kan man gå västerut med 
leden och ge sig iväg mot Väjern. Precis innan reservatet börjar hittar man en informationsskylt 
och karta på området. Här finns en unik förekomst av stromatolit kalksten och området har örtrik 
flora. Strandängarna har ett relativt rikt fågelliv. 

Dyrstolen är en jättegryta i berget och inte långt därifrån finns det ett övergivet hus ute på en 
gammal åker. På Klevevikens östra sida finns Borgen Bratta som har sägen sedan vikingatiden. 



GROSSHAM, RAMSVIK 

Ramsvik naturreservat - 
”Klippornas rike” har spår från 
inlandsisen i form av 
jättegrytor, isräfflor och andra 
hällskulpturer. Den röda 
graniten genomkorsas av flera 
yngre bergarter. Ramsviklandet 
är ett av länets mest besökta 
reservat. Här vandrar man på 
leder men även off trail och de 
olika bergsformationerna är 
populära att klättra i. 

På halvön kan man följa både 
Soteleden, men fler leder 
vandrar runt hela ön med olika 
färgade markeringar. Se nästa 
sida för ledkarta… 

Det finns flera Geocache 
gömda runt på Ramsvik, en av 
dem har tidigare hittats i en 
gammal militärgruva. 
Regementet I 17, Uddevalla, 
har haft sin övningsplats ute på 
Grosshamn men idag finns det 
endast militära rester kvar. En 
av resterna, en röd byggnad, är 
idag märklabb för Grosshamns 
Fältstation.  

Tack vare områdets 
havsstrandängar och grunda 
vikar är Ramsvik en välbesökt 
rast- och häckningsplats för 
fåglar. Vadare, havsfåglar och 
liknande. Andra arter studeras 
på ön också, bl.a. trollsländor 
och fjärilar.  

Info om leder på Ramsvik: 
www.ramsvik.nu/outdoor/vandring-vastkusten/ 
Info om Grosshamn och fåglar: 
www.grosshamn.se/grosshamn.html 
Tänk på när ni är ute på klippor är att vara försiktiga. Terrängen är svår att nå om nått skulle hända. 

http://www.ramsvik.nu/outdoor/vandring-vastkusten/
http://www.grosshamn.se/grosshamn.html




BUA HEDE, ASKUM  

Bua Hed naturreservat är en av de mest välbevarade kustljunghedarna i Bohuslän.  

Heden ligger på en sandavlagring vilket gör att vegetationen är mycket slitagekänslig. Ljung 
uppblandad med kråkris dominerar växtligheten men här och var finns partier med lavrik gräshed. 
Mellan uppstickande bergsknallar ut med stränderna finns många fina badstränder och från 
höjderna kan har man en magnifik utsikt över fjordlandskapet. Området sköts av Västkuststiftelsen.  

Människor har använt sig av platsen från sen stenålder fram till idag. Här vandrar du från den 
karga miljön uppe i stenbrotten till lummiga dalar.  

För att ta sig till naturreservatet så får man följa en asfalterad väg genom ett sommarhusområde 
tills man kommer till skyltarna. Vandrar man Soteleden så går den delvis genom Bua Hed.  



ANNERÖD HOGSÄM & SPARÖD, BOVALLSTRAND 

Naturreservatet Anneröd-Hogsäm anses vara Sveriges nordligaste och spontant förekommande 
bokskog. Stenbrottskojan ligger vid Hogsäms myr, med utsikt över Västerhavet. Vid klar sikt kan ni 
se väderöarna om ni kikar västerut. Vid kojan finns det böcker som besökare har skrivit i.  
  
Vandringen är bitvis ganska krävande med höjdnivåer upp till 90 meter över havet. Det är ett 
vackert uppodlat kulturlandskap, som är omgivet av branta bergsväggar.  

Runt Sparöd finner ni ett flertal leder, förutom Soteleden. Längst lederna finns flertal kojor, 
vindskydd och utkiksplatser. Ovan Sparödklåvan hittar ni en övernattningskoja med en grill. 

Vill man ha mer av en utmaning prova då ”Äventyrsslingan”, anvisningar ligger vid Sparöd. 
Slingan bjuder på varierande natur med skog, klippor och en hänförande utsikten ut mot havet. 
Längs leden finner du bland annat ett spännande parti där stigen går igenom en klyfta och under 
en stor sten. Väl genom klyftan passerar du en träbro till höger och sedan fortsätter leden nerför 
och in i tallskogen. Äventyrsslingan är inte markerad av något slag mer än en nertrampad stig. 

Se nästa sida för ledskarta i mellan Sparöd och Bovallstrand… 

Om Etappen Anneröd till Bovallstrand: (Ca 2 h att vandra) 
http://epihotell.vgregion.se/sotenas/leder/kuststigen-annerod-bovallstrand/ 

Sparödklåva koja Stenbrottskojan

http://epihotell.vgregion.se/sotenas/leder/kuststigen-annerod-bovallstrand/



