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Det er høst og det er tid for hummerfiske, sjøfugljakt og soppsanking. Vi merker at aktiviteten øker både til vanns og på land i områdene som faller innenfor det som kan bli Raet nasjonalpark.   FOTO: ØIVIND BERGEndemorenen fra siste istid, 
Raet, har skapt perfekte leve-
steder med gjemmesteder og 
god mattilgang for humme-
ren. Dette vet både fritidsfis-
kere og yrkesfiskere. 

Høstjakt  
på Raet

Derfor ligger teinene tett som hagl i 
sjøen de første ukene i oktober. Det er 
jakttid på havets kardinal.
Der hvor bunnforholdene er skapt av 
endemorenen, raet, er av hummerfis-
kere kjent som de beste stedene å plas-
sere teinene. Et slikt sted er områdene 
populært kalt Båen utenfor Tvede-
strand, utenfor Tromlingene, Bjelland-
strand, Spornes og Merdø, samt områ-
dene rundt Jerkholmene. 

Bevaringsområder beskytter hummeren. 
Det er ikke lett å unngå fellene når de 
ligger så tett. Derfor er det opprettet 
bevaringsområder i Tvedestrand, i sjø-
områdene utenfor Askerøya, og i Aren-
dal utenfor Flødevigen. Her er det ikke 
tillatt å fiske med teiner, garn eller ru-
ser. Etter tre år med nullfiske i beva-
ringsområdene i Tvedestrand er hum-
merbestanden mer enn dobbelt så stor 

som utenfor. Prøvefiske viser at hum-
meren gjennomsnittlig også er større i 
bevaringsområdene. Hensikten med 
disse bevaringsområdene er å gjenreise 
hummerbestanden til glede for kom-
mende generasjoner. Det betyr at det 
også i fremtiden vil være 
mulig å drive høstjakt et-
ter hummeren – også i 
den fremtidige Raet na-
sjonalpark.

Høstjakt etter sopp og fjær-
kre. Men raet byr også på 
annen matauk – for i sko-
gen på Hasseltangen og 
på Tromøy har det i år 
vært fantastiske forhold 
for dem som liker å gå på 
sopptur. For en liten grup-
pe entusiaster er høstmå-
nedene også tid for fugle-

jakt – i skjærgården. 
Sjøfugljakt. Sjøfugljakt har tradisjonelt 
sett vært Sørlandets frieste jaktform. 
For ingen, eller alle, eier havflaten. 
Dermed er havet det eneste stedet folk 
kan jakte uten å ha grunneiers tillatel-
se, for det er slik at alle med gyldig je-
geravgiftskort kan jakte på fugl som 
ligger på eller flyr over sjøvann og på 
grunner og skjær som oversvømmes 
ved alminnelig høyvann. Det er tillatt å 
jakte fra båt uten motor. De som vil 
jakte på land, på øyer og holmer, må ha 
grunneiers tillatelse, og i Agder er det 
enkelte steder hvor Staten, kommune-
ne, som grunneier, gir tillatelse til all-
menn sjøfugljakt. Det finnes slike om-
råder i Risør, Tvedestrand, Arendal, 
Grimstad og Lillesand kommuner.  

De mest aktuelle arte-
ne det jaktes på er 
blant andre grågås, ær-
fugl og skarv.

Rullestein og steinsopp. 
Rett innenfor rulle-
steinstrendene på 
Tromøya ligger den så-
kalte vernskogen. Der 
har det denne høsten 
vært helt ideelle vekst-
forhold for matsopp av 
flere ulike slag. 
Steinsopp og kantarell 
er kjente og trygge 

matsopper for de fleste, og mange har 
benyttet ettersommeren og høsten til 
en tur med soppkurv mellom furustam-
mene på Hove og i Botneskogen på 
Tromøy. Å jakte på skogens gull, kanta-
rellen, kan være like spennende som 
hvilken som helst jakt. Dessuten kreves 
det ingen spesiell redskap eller lisens. 
Det er fritt fram for alle. 
 
Raet nasjonalpark. Når det etableres na-
sjonalpark i kystområder i Tvedestrand, 
Arendal og Grimstad kommuner, vil 
det være en nasjonalpark der vern og 
bruk går hånd i hånd. Raet nasjonal-
park vil bidra til at vi får økt interesse 
for hva naturen kan tilby til vanns og til 
lands, og at vi blir litt mer bevisst hvil-
ke naturkvaliteter vi har rett utenfor 
stuedøra. Allerede nå er Hove et av 
Aust-Agders mest populære friluftsom-
råder. Hasseltangen i Grimstad er også 
et svært populært og godt tilrettelagt 
friluftsområde. Interessen for å over-
natte på fyrene Lyngør og Store Torun-
gen har overgått alle Aust-Agder Tu-
ristforenings forventninger. Kanskje 
ikke så rart, for det er 
mektig å være på en 
naken øy helt ytterst 
mot det mektige Ska-
gerrak.

Artikkelforfatter: Øivind 
Berg

Et prakteksemplar fra prøvefiske i bevaringsområdet utenfor Askerøya i Tvedestrand. 
Det er slike eksemplarer av arten hummerfiskerne gjerne ser havner i deres teiner. Og 
det vil de sannsynligvis gjøre hvis suksessen med bevaringsområdene fortsetter. For det 
gir også flere hummer utenfor reservatene.  FOTO: ESPEN BIERUD/IMR.

Sjøfugljakt har 
tradisjonelt vært 
Sørlandets fries-
te jaktform. For 
ingen, eller alle, 
eier havflaten.
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l De fleste nasjonalparker, i Norge og verden, ligger langt fra 
folk. Raet nasjonalpark vil omfatte områder som i dag brukes 
både til næring og rekreasjon. Nasjonalparken vil derfor fortsatt 
bli preget av tradisjonsrike aktiviteter knyttet til aktivt friluftsliv 
og bærekraftig bruk – i vernede områder tilrettelagt for en type 
bruk som fører til at vi alle føler ansvar. Kort sagt: Vern gjennom 
bruk.
l I en serie artikler fremover vil fagfolk hos Fylkesmannen i 
Aust-Agder og kommunene Tvedestrand, Arendal og Grimstad 
sette fokus på livet og aktiviteter året rundt i områder som vil bli 
innlemmet i Raet Nasjonalpark.

Raet Nasjonalpark

FAKTA

Det er høst og det er tid for hummerfiske, sjøfugljakt og soppsanking. Vi merker at aktiviteten øker både til vanns og på land i områdene som faller innenfor det som kan bli Raet nasjonalpark.   FOTO: ØIVIND BERG

En kort ettermiddagstur på Hove i september resulterte i full 
soppkurv. Steinsopp er en av Europas mest populære sopparter, 
og også på våre kanter begynner folk å få opp øynene for denne 
flotte og velsmakende matsoppen..  FOTO: ØIVIND BERG.

På Skurvene, som inngår i Store Torungen sjøfuglreservat, hvor det de siste årene har vært store kolonier 
hekkende skarv, er det ferdselsforbud fra 15. april til 15. juli og jaktforbud fra 1. mars til 1. september. Men i 
høst og vintermånedene er Skurvene blant de holmene der det er tillatt å jakte sjøfugl i Arendal kommune. 
Skarvebestanden er nå så høy at den gjerne kan beskattes. Det er spennende jakt, og skarv er slett ingen 
dårlig matfugl.   FOTO: ØIVIND BERG.


