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Korset ligger åpent til med
utsikt til Østre Rauane og
Jomfruland.

Korset lies open with a view of Østre
Rauane and Jomfruland.

Kartinformasjon
Map information / Karte Informationen

På sjøbunnen er det tareskoger, spesielt på moreneryggen Raet
som ligger under vann i forlengelsen av Jomfruland. Tareskogene er
viktige for livet i havet. På og rundt holmene er det mye sjøfugl og
på noen av dem er det ikke tillatt å gå i land i hekketiden. Sjømerket
på Skadden sør på Jomfruland er lett synlig. Sammen med fyret på
Jomfruland har det vært viktig for sjøfarende. På Rauane har fiske og
losing vært viktigste levevei. På slutten av 1800-tallet var det både
sildesalteri og landhandel der. Korset ligger på Skåtøy som er den
største øya i Kragerø og har egen skole, kirke og fergeforbindelse.
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Boat attachement / Festmachplatz

Toalett

Toilet / Toilette

Du er her / You are here

There are kelp forests on the seabed, in particular on the Raet moraine that
lies beneath the water as an extension of Jomfruland. These forests are vital
for ocean life. There are many seabirds on and around the islets, and on some
of these islets there is a ban on going on shore during nesting season. The
navigation mark on Skadden in the southern part of Jomfruland is easy to spot.
Along with the lighthouse on Jomfruland, it has been an important landmark
for seafarers. Fishing and piloting have been the primary livelihoods on
Rauane. In the late nineteenth century, the islet included both a herring-salting
plant and a country store. Korset lies on Skåtøy, which is the largest island in
Kragerø and which has its own school, church, and ferry service.
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