
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Ørneriket sjøhus inkluderer båtplass i marinaen] 
 
 

Ørneriket er for familien 
Setter dere pris på naturen og å fiske egen mat 
er Ørneriket et godt alternativ. 

• Sjøhuset Ørnen 1 er et innholdsrikt arkitekt 
tegnet sjøhus designet for området og 
plasseringen. Sentrale kvaliteter er sollys, 
luft og god plass. Det er totalt på ca. 130 m2 i 
boareal. 

• Første etasje inneholder stort dagligrom på 
ca. 50 m2 med kjøkken, spisestue og 
sittegruppe. Et praktisk bad for 
grovrengjøring av barn og hund med toalett 
og stort dusjområde. Teknisk rom med stor 
varmtvannsbereder med sentral for vann og 
strømtilførsel. 

• Andre etasje inneholder 2 store soverom, et 
barnerom, bad og TV-stue med utgang til 
sydvent balkong. 

• Med Ørneriket sjøhus følger det med en 
båtplass i marinaen. Ørneriket marina er et 
felleseie for båtplasseierne på Ørneriket. 

 

www.orneriket.no 
 

Ørneriket 
 
Smøla kommune 
I øyriket utenfor Trøndelag- og Møre-kysten 
ligger tre store øyer, Hitra (680 km2), Smøla 
(272km2) og Frøya (240 km2). 

 

 Smøla ligger litt sørvest for Hitra og Frøya 
 
 

Kontakt oss 
Telefonnummer: 91101690 
E-postadresse: post@smola.com 

 
Ørneriket hytter og sjøhus 
Østsideveien 1997, SMØLA 
www.orneriket.no 

Ørneriket 
hytter og 

sjøhus 
 

I symetri med naturen oppleves 
livets kvaliteter for voksne og 
barn. 

 

Ørnen 1, ca. 130 m2 boflate 

I 
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Det du kanskje ikke visste om Smøla 
Smøla består av over 5000 holmer og skjær som 
omkranses av Atlanterhavet. Ørnebestanden på 
Smøla er den tetteste i hele verden. Opp mot 100 
hekkende par deler øya seg imellom i sesongen. 
Det er «online» videokamera hvor man kan 
følge ørner fra de legger egg til ungene flyr ut, 
rett ved Ørneredet. 

 
 
 
 
 
 
 
Før du kjøper 

 
Sett dere godt inn i kvalitetene 
naturen og området tilby. 
Det å kjøpe et feriehus på Ørneriket er en viktig 
beslutning som hele familien må enes om. 
Ønsker man at barna skal utfordre sjølivet? For 
det må sies at sjølivet er viktigst. Riktignok er 
det et yrende dyreliv på øya, men det man gjør i 
og på sjøen er det største. Å fiske sin egen mat 
gjør at fisk blir basis for den beste maten. 
Derfor må man ha tilgang til båt på Smøla, og 
det krever også litt vedlikehold. Undersøk disse 
muligheten på Ørneriket. Se til at det stemmer 
med forutsetningene. Sørg også for at det er nok 
sengeplasser til besøkende, de kommer. 

Krabbefisket mellom Hitra og Smøla er kanskje 
det beste i Europa. I sesongen kan du trekke 
teine etter teine med 30-talls krabber i hver. 
Utrolig spennende for barna og festlig for 
voksne. 

 
 

 

 

Fisken er fantastisk i 
Atlanterhavet. Men husk 
den kan bli stor, svært stor! 

 
 

 
Tunfisken (Størje) er kommet tilbake 
Man fisker nå tunfisk utenfor Smøla. Foreløpig 
er det begrenset til kvoter, men vi på Ørneriket 
håper det skal by seg en mulighet i fremtiden. 

 

 
Her i juli gjemmer måsungene seg så godt de kan. 

 
Spennede holmer 
En holme alene er tingen for den 
naturinteressete. Måsegg, fugleunger, krabber 
og fisk er utfordringen. Et morgenstup i det 
utrolig rene Atlanterhavet er heller ikke å 
forrakte. 

 
Sjø-ørretfisket på Smøla 
Fra november er sjø-ørreten målet for 
entusiastene. Dette fisket er kjent blant kjennere 
og fiskes både i elvene og i elveosene på Smøla. Et 
av de bedre elveleiene ligger bare noen kilometer 
fra Ørneriket. 

 
 
Ta kontakt og bli nærmere kjent 
med Ørneriket på Smøla 
Første steg mot et liv som gir energi til voksne 
og minner for et barnesinn er å gi et signal om at 
dere er interessert. Gjerne en e-post eller telefon. 
For oss er det viktig at stedet passer for dere, at 
dere har de riktige interessene for at en 
investering i Ørneriket skal bli en suksess. Vi vil 
bidra med kunnskap om dette kystlivet og hva 
det kan tilføre  dere. Ring nå! Tlf.: 91101690 
 

www.orneriket.no 
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