Allmennhetens jaktrett på sjøen
I Norge h ar alle n orske statsborgere med gyldi g jeger avgiftskort rett til å jakte på sjøe n. Det
samme gjel der utenlan dske statsborgere som bor i Norge og s om h ar bodd her det siste året.
På sjøen har allmennheten j aktrettigheter så langt det går vann. Grensen varierer derme d med
flo og fjære. Det er også fri j akt på grunner og skjær som overskylles ved alminnelig h øyvann.
På fastl and, øyer, holmer og skjær, samt i ferskvann, er det grunneieren som har j aktretten.

Statens Naturoppsyn Telem ark (SNO)

Fiskemåke fredet! Det er ikke lenger tillatt å jakte på
fiskem å ke. Arten har hatt en bestandsnedgang på landsbasis
i intervallet 15 ; 30 % siden 1985 (www.dirnat.no).

Statens Naturoppsyn (SNO) er opprettet m ed hjemm el i naturoppsynsloven for å ivareta
nasjonale m iljøverdier og å forebygge m iljøkriminalitet. Oppsyn med Telem arks 27
sjøfuglreservat er en viktig oppgave for SNO (se kart/tegnforklaring). Oppsyn utføres av
Statens naturoppsyn, politiet og indre kystvakt. Skjærgå rdstjenesten gjør også enkelte
oppsynsoppgaver på vegne av SNO.
Du kan lese m er om SNO på www.naturoppsyn.no

Allmenn sjøfugljakt fra utvalgte områ der i skjærgå rden der staten,
fylkeskommunen eller kommunene er grunneier  gyldig til 28. februar 2017

Nå r det gjelder sjøfuglreservatene henstiller vi til brukerne av skjærgå rden om å over
holde ferdselsforbudet som gjelder i perioden 15. april til 15. juli. Husk at ferdselsfor;
budet også gjelder i en sone på 50 m eter i sjøen utenfor holm ene/skjæra. I resten
av å ret skal ferdselen foregå slik at plante; og dyrelivet m inst mulig skades
og forstyrres. Dette gjelder hekkende fugler, m en også flokker av raste
de fugler som trenger hvile under trekket.

For å utvide allmennhetens muli ghet til å utøve sjøfugljakt tillates det at jegere går i l and og
jakter fra noen utvalgte områder i skjærgården der staten , fylkeskommunen eller kommunene
er grunneier. Tilbudet har vært gjelden de siden 2004 og forlenges nå med virkning til 28.
februar 2017 og om fatter jakt på sjøfu gl og mink in nenfor gjeldende jakttider. Allmenn
sjøfugljakt gjelder på f ølgende områder i skjær gårde n (se ogs å kart):
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På andre om rå der i skjærgå rden der staten, fylkeskom m unen eller komm unene er
grunneier er det ikke tilla tt å jakte.

Ved respekt for verneområder for sjøfugl og fornuftig adferd i
skjærgården sikrer vi muligheten for jakt i framtiden.

Jakttider
Figuren viser fullstendige jakttider for de fuglearter som er aktuelle for
sjøfugljeg ere. Vær oppm erksom på begrensinger i jakttid en for den frie jakt på
hav og fjord, sam t utvalgte offentlige om rå der nevnt i denne brosjyren.
Jakttidene er gyldige til 31. m ars 2017. En viktig endring fra forrige
jakttid sperode er at det nå ikke lenger er tillatt å jakte på fiskemå ke. Det vises
ellers til bro sjyre om jakt og jakttider fra Direktoratet for naturforvaltning
jakten på hav og fjord og utvalgte områder
{ Jakt tider for den frie nevnt
}
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Et m edlem skap i NJFF gjør deg til en bedre jeger!
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Norges Jeger; og Fiskerforbun d er en interesseorganisasj on f or lan dets jegere og fi skere.
Formålet er å sikre at vi kan j akte og fiske ; også i fremtiden . Jakt er en friluftsaktivitet som
utøves av en stor gruppe mennesker – i alle aldre. Som medlem i NJFF vil du s om je ger få
tilgang til kunnskap om viltet og jakt blant annet gjenn om kurs, litteratur og
informasj onsmateriell. Et medlemskap i en av våre lokale f oreninger vil i tillegg gi deg tilbud
om jakt på ulike typer vilt – selvfølgeli g med tips og veiledning om du øn sker det!
Alt dette, sammen med den lokale kun nskapen om j akt som lokale foreni nger tilsluttet NJFF
kan by på,
bi drar til at NJFF h ar mer enn 100.000 medlemmer!
På www.njff.no finner du all den
informasjon du ønsker om Norges Jeger
– og Fiskerforbund. Du finner oversikt
over alle fylkeslag av NJFF og alle lokale
jeger; og fiskerfo reninger tilsluttet NJFF.
I Telemark kan du kontakte oss på E;
post: telemark@njff.org

Samarbeid om sjøfugljakt.
Kartet du n å hol der i h ånden er lagd me d støtte fra viltfon det i et s amar beidspr osjekt mellom
Telemark fylkeskommune, Kragerø kommu ne, Bam ble kommune, Porsgrunn kommune ,
Fylkesmannen i Telemark, Statens Naturoppsyn og Norges Jeger og Fiskerforbund.
Formålet er å ins pirere de g som jeger til bruke Telemarksskjærgården på høsten og vinteren til
matauk og s pennende jaktopplevelser.
Her kan du se mer om de som har bidr att til dette:
http://www.telemark;fk.no
http://www.porsgrun n.kommune .no
http://www.bam ble.kommune.no
http://www.kragero.kommune .no
http://www.fylkesmannen.n o
http://www.dirnat.n o
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FYLKESKOMMUNE

KRAGERØ KOMMUNE

BAMBLE KOMMUNE

PORSGRUNN KOMMUNE

SNO Telem ark kan treffes på
tlf. 958 81 874 /
reidar.strand@dirnat.no
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Regler for sjøfugljakt i skjærgå rden

Båtutset ting
Parkering
Teltplass
Toalett
Brygge
Naturreservat med ferdselsforbud 15. april til 15. juli

Jaktreglene gjelder for sjøfugljakt fra båt, j akt fra utvalgte områder i skjærgården der st aten,
fylkeskommunen eller kommunene er grunneier (jf denne brosjyren) og jakt fra pri vat grunn
med grunneiers tillatelse.

Jakt og fangst skal utøves på en slik
måte at viltet ikke utsettes for unødige
lidelser og slik at det ikke oppstår fare
for mennesker eller hu sdyr eller skade
på eiendom (§ 19 i viltloven).

Handlingsplan mot amerikansk mink
Mink har etablert seg i Norge s om f ølge av rømnin ger fra oppdretts;farmer. Den
fremmede arten gjør st or skade på spesielt f uglebestandene l angs kysten. Det er et mål å
redusere bestan dene av mi nk. Det rettes et s ærlig fokus på vemeområder for sjøfu gl hvor
mink er identifisert å være en viktig grunn til bestan dsnedgang h os s årbare arter.
Den beste ti den f or minkjakt er om vinteren, da pelsen h ar best kvalitet. Målrettet f angst
og j akt om vinteren ansees som det beste best andskontrollerende tiltaket. Det er tillatt å
jakt på mink hele året. I for bindelse me d sj øfuglj akt kan je gere som ønsker det beskatte
mink som en bif angst .
Nyttige tips om j akt og fangst av mink, s amt bereding av skinn finner du i et
informasj onshefte fr a Norges Jeger– og Fiskerfor bund. Se www.njf f.no klikk på ”Last
ned!”, deretter ”Jakt og skyting”.

Naturvernområder med jaktforbud

•

Jegere må være bosatt i Norge og ha betalt jegeravgift. Husk at gyldig
jegeravg ift skort må kunne frem vises på forespørsel.

Områder der staten, Telemark fylkeskomune eller
kommunene er grunneier og det er tillatt for
allmennheten å drive sjøfugljakt.

•

Alle jegere bør ha m ed seg denne brosjyren i tillegg til annen nødvendig
dokum entasjon under jakten.

Sjøområder nærmere enn 2 km fra fastland, holmer og skjær hvor
det er tillatt å drive jakt fra båt uten motor (jf §21 i viltloven)

•

B ruk av m otorbå t under jakten er ikke tillatt nærm ere enn 2 km fra land,
øyer, holm er og skjær.

•

Vær sikker på hva du skyter! Hold igjen skuddet hvis du ikke kan avgjøre
hva slags fugleart du stå r overfor eller om det er å pnet for jakt på arten.

Sjøområder minst 2 km fra fastland, holmer og skjær hvor
det er tillatt å drive jakt fra båt med motor (jf §21 i viltlloven)

•
•
•

Jaktkamuflasje kan brukes, m en må fjernes ett er bruk
Fjern tom hylser og annet avfall.
Ta forsvarlig vare på jaktutbyttet. Slakteavfall skal ikke legg es igjen eller
kastes på havet.

Nyttig inform asjon
• Inform asjonshefte fra Norges Jeger– og Fiskerforbund om jakt på sjøfugl i
Norge. Se http://www.njff.no/ klikk på ”Last ned!” / ”Jakt og skyting”

•

•

Rogaland, Vest; Agder, Aust; Agder og Vestfold har til svarende ordninger
om jakt fra utvalgte offentlige om rå der. Søk inform asjon hos NJFF eller
Fylkesm annen i disse fylkene
”FELTB OK” av Viggo Ree gir en god veiledning til bestem m else av arter.
Feltboka er utgitt av Direktoratet for naturforvaltning flere ganger, seinest i
2 008.
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