SJØFUGLJAKT I

TELEMARK

Sjøfugljakt fra utvalgte
offentlige eiendommer
Gyldig til 31. mars 2022

ALLE MÅKER FREDET!
Det er ikke lenger tillatt å jakte på noen av våre måkearter. Fra
og med 01.04.2017 er også de to siste jaktbare artene av måke,
svartbak og gråmåke, tatt ut av jakttidsforskriften.
Merk at tillatelsen til jakt fra utvalgte offentlige
eiendommer gjelder sjøfugl, men at det tillates felling av
mink som bifangst.
Dette betyr at det ikke er tilgang til å jakte mink på disse områdene
utenom jakttidene for sjøfugl (10.08-23.12). Det er også viktig å huske
på at den frie jakten på hav og fjord er fra 10.09 til 23.12. Noen
arter har jakttidsstart tidligere enn dette, og hvis disse skal felles før
10.09, betyr det at både jeger og vilt må befinne seg på/over land
(de utvalgte områdene, eller med tillatelse fra annen grunneier).

JAKTTIDER
Figuren viser ordinære jakttider for de fuglearter som er aktuelle for sjøfugljegere i
Telemark. Vær oppmerksom på jakttiden for den frie jakt på hav og fjord, samt restriksjoner
for de utvalgte offentlige områdene nevnt i denne brosjyren. Jakttidene er gyldige til 31.
mars 2022. En viktig endring fra forrige jakttidsperiode er at det nå ikke lenger er noen
jaktbare måkearter, samt at det innført begrensninger i jakten på ærfugl og storskarv. Det
vises ellers til forskrift for jakt- og fangsttider fra Miljødirektoratet.
Jaktider for den frie jakt på hav og fjord, og
utvalgte områder nevnt i denne brosjyren

Art
Storskarv*
Ærfugl**
Kortnebbgås
Grågås
Kanadagås
Stripegås
Brunnakke
Krikkand
Stokkand
Knoppand
Mandaringand
Toppand
Kvinand
Siland
Laksand

Kragerø Kommune

Bamble Kommune

Porsgrunn Kommune

Allmennhetens jaktrett på sjøen
10/8

21/8

10/9

1/10

* I saltvannslokalilteter kan kun ungfugl med hvit buk felles.
** Kun hannfugl

Foto: Anita Moland, NRK Telemark ©

ET MEDLEMSKAP I NJFF GJØR
DEG TIL EN BEDRE JEGER
Norges Jeger- og Fiskerforbund er en interesseorganisasjon for
landets jegere og fiskere. Formålet er å sikre at vi kan jakte 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 som
jeger få tilgang til kunnskap om viltet og jakt blant annet gjennom
kurs, litteratur og informasjonsmateriell. Et medlemskap i en av våre
lokale foreninger vil i tillegg gi deg tilbud om jakt på ulike typer vilt –
selvfølgelig med tips og veiledning om du ønsker det!
Alt dette, sammen med den lokale kunnskapen om jakt som lokale
foreninger tilsluttet NJFF kan by på, bidrar til at NJFF har 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 fiskerforeninger tilsluttet NJFF.
I Telemark kan du kontakte oss på
E-post: telemark@njff.no

30/11

23/12

I Norge har alle norske statsborgere med gyldig jegeravgiftskort rett til å jakte på sjøen. Det
samme gjelder utenlandske statsborgere som bor i Norge og som har bodd her det siste året. På
sjøen har allmennheten jaktrettigheter så langt det går vann. Grensen varierer dermed med flo
og fjære. Det er også fri jakt på grunner og skjær som overskylles ved alminnelig høyvann. På
fastland, øyer, holmer og skjær, samt i ferskvann, er det grunneieren som har jaktretten.
Allmenn sjøfugljakt fra utvalgte områder i skjærgården der staten,
fylkeskommunen eller kommunene er grunneier - gyldig til 31. mars 2022
For å utvide allmennhetens mulighet til å utøve sjøfugljakt tillates det at jegere går i land og
jakter fra noen utvalgte områder i skjærgården der staten, fylkeskommunen eller kommunene er
grunneier. Tilbudet som har vært gjeldende siden 2004, forlenges nå med virkning til 31. mars
2022 og omfatter jakt på sjøfugl innenfor gjeldende jakttider. Allmenn sjøfugljakt gjelder på
følgende områder i skjærgården (se også kart):
Kommune

Områdenavn

Grunneier

Porsgrunn

Rognlia

Staten

Areal (daa)

73

Porsgrunn

Lille Bukkøya

Porsgrunn kommune

28

Porsgrunn

Bukkøya

Staten

253

Porsgrunn

Holmer ved Kolapramåsen

Porsgrunn kommune

5

Porsgrunn

Kattholmen

Porsgrunn kommune

23

Porsgrunn

Veaholmen

Porsgrunn kommune

42

Porsgrunn

Gardsholmen

Porsgrunn kommune

5

Porsgrunn

Saueholmen m.fl.

Staten

29

Porsgrunn

Siktesøyholmene

Staten

50

Bamble

Iris

Bamble kommune

11

Bamble

Daumannsbukta

Telemark fylkeskommune

11

Bamble

Vestre Holme

Bamble kommune

39

Kragerø

Lille Fluer

Staten

29

Kragerø

Larsøy

Kragerø kommune

23

Kragerø

Holmer ved Rekevika

Kragerø kommune

22

Kragerø

Brattøy

Staten

283

Kragerø

Dypsundholmene

Kragerø kommune

55

Kragerø

Ormøen

Kragerø kommune

17

Kragerø

Skrata

Kragerø kommune

65

Kragerø

Krikken og Krikkholmene

Staten

72

Kragerø

Portør med Styrmannsholmen

Staten

208

Kragerø

Storholmen

Kragerø kommune

35

NYTTIG INFORMASJON
•

Informasjonshefte fra Norges Jeger– og Fiskerforbund om jakt på sjøfugl i Norge.
Se www.njff.no/ klikk på ”Last ned!” / ”Jakt og skyting”

•

Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder og Vestfold har tilsvarende ordninger om jakt fra utvalgte offentlige
områder. Søk informasjon hos NJFF eller Fylkesmannen i disse fylkene

•

”FELTBOK” av Viggo Ree gir en god veiledning til bestemmelse av arter. Feltboka er utgitt av
Direktoratet for naturforvaltning flere ganger, seinest i 2008.

Utgitt av:
Design, kart/brosjyre:
Kart:
Målestokk:
Kartgrunnlag:
Trykk:
Foto ©:

Telemark fylkeskommune/Fylkesmannen i Telemark
Norges Jeger- og Fiskerforbund, Avdeling Telemark og Panzer Art & Design
Gustavsen Naturanalyser www.naturanalyser.no
1:70 000
N50/N5, Geovekst, GV-F-08
Pro-X
Bjørn Erik Lauritzen, Espen Marker (Amerikansk Mink),
Anita Moland, NRK Telemark (Bedre jeger)

STATENS NATUROPPSYN TELEMARK (SNO)
Statens Naturoppsyn (SNO) er opprettet med hjemmel i naturoppsynsloven for å ivareta nasjonale
miljøverdier og å forebygge miljøkriminalitet. Oppsyn med Telemarks sjøfuglreservat er en viktig
oppgave for SNO (se kart/tegnforklaring). Oppsyn utføres av Statens naturoppsyn, politiet og indre
kystvakt. Skjærgårdstjenesten gjør også enkelte oppsynsoppgaver på vegne av SNO.
Du kan lese mer om SNO på www.naturoppsyn no
Når det gjelder sjøfuglreservatene henstiller vi brukerne av skjærgården om å overholde
ferdselsforbudet som gjelder i perioden 15. april til 15. juli. Husk at ferdselsforbudet også gjelder
i en sone på 50 meter i sjøen utenfor holmene/skjæra. I resten av året skal ferdselen foregå slik at
plante- og dyrelivet minst mulig skades og forstyrres. Dette gjelder hekkende fugler, men også flokker
av rastende fugler som trenger hvile under trekket.
Ved respekt for verneområder for sjøfugl og fornuftig adferd i skjærgården sikrer vi muligheten for
jakt i framtiden.
SNO Telemark kan treffes på tlf. 958 81 874 /reidar.strand@miljodir.no

HANDLINGSPLAN MOT AMERIKANSK MINK
Mink har etablert seg i Norge som følge av rømninger fra oppdretts-farmer. Den fremmede arten
gjør stor skade på spesielt fuglebestandene langs kysten. Det er et mål å redusere bestandene av
mink. Det rettes et særlig fokus på vemeområder for sjøfugl hvor mink er identifisert å være en viktig
grunn til bestandsnedgang hos sårbare arter.

Tegnforklaring
Båtutsetting

REGLER FOR SJØFUGLJAKT I SKJÆRGÅRDEN

Parkering

Brygge

Jaktreglene gjelder for sjøfugljakt fra båt, jakt fra utvalgte områder i skjærgården der staten,
fylkeskommunen eller kommunene er grunneier (jf denne brosjyren) og jakt fra privat grunn med
grunneiers tillatelse.

Naturreservat med ferdselsforbud
15. april til 15. juli

•

Jegere må være bosatt i Norge og ha betalt jegeravgift. Husk at gyldig jegeravgiftskort må kunne
fremvises på forespørsel.

•

Alle jegere bør ha med seg denne brosjyren i tillegg til annen nødvendig dokumentasjon under
jakten.

Teltplass
Toalett

Naturvernområder med jaktforbud
Områder der staten, Telemark
Fylkeskommune eller kommunene er
grunneier og det er tillatt for allmennheten å
drive sjøfugljakt.
Jomfruland nasjonalpark
Sjøområder nærmere enn 2 km fra fastland,
holmer og skjær hvor det er tillatt å drive jakt
uten motor (jf §21 i viltloven)
Sjøområder minst 2 km fra fastland, holmer
og skjær hvor det er tillatt å drive jakt fra båt
med motor (jf. §21 i viltloven)

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
husdyr eller skade på eiendom
(§ 19 i viltloven).

•

Bruk av motorbåt under jakten er ikke tillatt nærmere enn 2 km fra land, øyer, holmer og skjær. Motorbåt kan likevel nyttes ved ettersøk av påskutt sjøfugl i sjø når fartøyets hastighet ikke overstiger
5 knop. Jegeren har bevisbyrden for lovlig påskyting og skal snarest varsle politi og kommunen om
bruk av motor under ettersøket.

Den beste tiden for minkjakt er om vinteren, da har også pelsen best kvalitet. Målrettet fangst og jakt
om vinteren ansees som det beste bestandskontrollerende tiltaket. Det er tillatt å jakt på mink hele
året. I forbindelse med sjøfugljakt fra utvalgte offentlige områder, kan jegere som ønsker det beskatte
mink som en bifangst fra 10.08 til 23.12.
Nyttige tips om jakt og fangst av mink, samt bereding av skinn finner du i et informasjonshefte fra
Norges Jeger– og Fiskerforbund. Se www.njff.no klikk på ”Last ned!”, deretter ”Jakt og skyting

SAMARBEID OM SJØFUGLJAKT.
Kartet du nå holder i hånden er lagd med støtte fra viltfondet i et samarbeidsprosjekt mellom
Telemark fylkeskommune, Kragerø kommune, Bamble kommune, Porsgrunn kommune, Fylkesmannen
i Telemark, Statens Naturoppsyn og Norges Jeger- og Fiskerforbund.
Formålet er å inspirere deg som jeger til å bruke Telemarksskjærgården på høsten og vinteren til
matauke og spennende jaktopplevelser.
Her kan du se mer om de som har bidratt til dette:
www.telemark-fk.no

www.fylkesmannen.no

www.porsgrunn.kommune.no

www.miljordirektoratet.no
www.njff.no

•

·Vær sikker på hva du skyter! Hold igjen skuddet hvis du ikke kan avgjøre hva slags fugleart du står
overfor eller om det er åpnet for jakt på arten.

•

Jaktkamuflasje kan brukes, men må fjernes etter bruk

www.bamble.kommune.no

E18

•

Fjern tomhylser og annet avfall.

www.kragero.kommune.no

Riksveg

•

Ta forsvarlig vare på jaktutbyttet. Slakteavfall skal ikke legges igjen eller kastes på havet.

Fylkesgrense
Kommunegrense

Fylkes-/kommunal veg

