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Nordre Øyeren naturreservat

Sørumsneset naturreservat

Servering i helgene. Tlf.nr. 
414 28 631. Tilgang til vann.

Det er mulig å fortøye 
midlertidig ved flåtegangene

Kontor: 63 88 75 50
Kafé (i sesongen): 468 63 513
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(Mørk Brygge)

Flateby

Servering i helgene. Tlf.nr. 
904 72 799. Tilgang til vann.
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NB! Maks 5 knop mellom 
naturreservatgrense og 

jernbanebro

Farts
grense 5 knop

Fiskeregler
Det er fritt fiske i Øyeren med tilknyttede elver med 
følgende begrensninger:
•	 Fiske med garn, storruse, landnot, teiner/

ruser og andre faststående redskaper er tillatt i 
perioden fra og med 15. juni til og med 31. mars.

•	 I Leira og Nitelva er det forbud mot bruk av garn, 
ruser/teiner og andre faststående redskaper hele 
året.

•	 Faststående redskap skal være merket med 
eierens navn og adresse på lett synlige bøyer.

•	 All asp og gjørs fanget i Øyeren av mindre 
lengde enn minstemålet, målt fra snutespiss til 
ytterste haleflik, skal settes ut igjen (minstemål 
asp - 30 cm og gjørs - 42 cm).

•	 Det er forbudt å stenge helt for fiskens frie gang.

Det er forbudt å bruke:
•	 Stoff med giftig, lammende eller kvelende 

virkning. 
•	 Sprengstoff. 
•	 Skytevåpen, jf. lov 9. juni 1961 om skytevåpen 

og ammunisjon, unntatt for fangst av gjedde 
(utenfor reservat).

•	 Elektrisk strøm.
•	 Kunstig endring av vannføringen.
•	 Lyster eller liknende redskap med spiss eller 

krok som ikke er beregnet på å slukes av fisken. 
Det er likevel tillatt å bruke slikt redskap som 
hjelperedskap for å ta opp fisk som er fanget 
med annet lovlig redskap.

•	 Kunstig lys, unntatt for åle- og krepsefangst.
•	 Fisk som agn i vassdrag, unntatt død fisk fra 

samme vassdrag som agnet benyttes i.

Jakt
Det er ikke tillatt å jakte/fange fugl eller pattedyr i 
Nordre Øyeren naturreservat.
I Sørumsneset naturreservat er det ordinær jakt på 
hjortevilt.
Fylkesmannen kan etter søknad tillate skadefelling. 

Sjøregler
For Øyeren med bielver gjelder:

•	 Internasjonale regler til forebygging av 
sammenstøt på sjøen

•	 Særskilte regler for norsk innenlands farvann
•	 De generelle kravene for flytemiddler, 

båtførerbevis
•	 Totalforbud mot bruk av vannskuter og vannjet i 

verneområdet. Utenfor verneområdet er det lov 
å bruke disse der hvor det er minst 500 meter til 
land og 500 meter sør for naturreservatgrensene 
Preståa-Melnesvika. 

Fartsbestemmelser
Generelt gjelder maks 5 knop utenfor farlei i hele 
naturreservatet. 

Fartsgrensene er markert med skilting på land eller 
på bøyer.

Farleimerking i naturreservatet
Grunnet stadige flytninger av sandbankene er 
farleimerkingen forenklet. Farlei merkes kun på 
styrbordsiden (medstrøms).

Gule staker markerer farleideling.

Naturvernområde Nordre Øyeren
I hele området gjelder båndtvang for hunder hele 
året

Urent farvann 
Inntil land og mellom øyer kan det være umerkete 
undervannsskjær.

Sandbankene i deltaet forandrer seg stadig og 
generell forsiktighet må utvises.

Synketømmer kan “duppe” i overflaten og er farlig 
ved kollisjon under høy hastighet.

Monsrudvika er ikke egnet for småbåttrafikk.

Vannstand og strøm
Normalvannstandkurve for Øyeren med henvisning 
til glb.no.

Ved stor vannføring kan strømmen ved utløpet av 
Øyeren være kraftig.

Hold Øyeren ren
Det finnes ingen organisert søppel- eller 
kloakkhåndtering på og rundt Øyeren.

Brukerne bes om å ta med tilbake det man hadde 
med seg, og gjerne også annet som forsøpler 
naturen.

Tømming av kloakk må ikke skje i deltaet eller elver.
Hvis nødvendig må tømming skje ”midtfjords” på 
Øyeren.

Ved funn av større søppelgjenstander som hjul, 
tønner, båtvrak mm skal Statens Naturoppsyn varsles, 
telefon 67 12 13 10. 

Småbåthavner, gjestebrygger
Se kartet

•	 Sandstangen: Toalett, vann, slipp, strand, 
gjestebrygge, servering i helgene, 414 28 631.

•	 Solbergfoss: Toalett, strand, gjestebrygge.
•	 Mørk brygge: Toalett, vann.
•	 Flateby: Slipp, gjestebrygge.
•	 Lensemuseum: Det er mulig å fortøye midlertidig 

ved flåtegangene. Kontor 63 88 75 50, kafé (i 
sesongen)  468 63 513

•	 Gansvika: Toalett, vann, slipp, strand, gjestebrygge, 
servering i helgene, 904 72 799.

•	 Havna båtforening: Gjestebrygge, vann. 

Forsyninger
Rundt Øyeren finnes det ingen ”marinaer”!

Med ”gåavstand”, ca 5-15 minutter, er det mulig å 
handle:

Dagligvarer:
•	 Fetsund stasjonsstranda (Fetsund sentrum).
•	 Fetsund lensemuseum (Fetsund sentrum).
•	 Fetsund, sydøstsiden av bilbro (7-eleven/Shell).

Drivstoff:
•	 Fetsund lensemuseum (Statoil ved RV22).
•	 Fetsund, sydøstsiden av bilbro (Shell ved RV22).
•	 Havna båtforening (kun diesel, torsdag 17-20).

Tegnforklaring

Ê   Småbåthavner-gjestebrygger.

µ   Fortøynings- og ankringsmulighet.

¿   Slipp.

$   Badeplass.

è   Toalett.

š   Fugletårn

   Verneområder.

   Ferdselssone 1.
Ferdselforbud 15.3.-15.5. og 15.8.-15.11. 
Det er lov å ferdes i merket farlei.

   Ferdselssone 2.
Ferdsel utenfor merket sti forbudt hele 
året.

   Ferdselssone 3.
Ilandstigning forbudt 15.4.-15.7.

     Fartsgrense 5 knop.
Maks 5 knop i naturreservatet nord for 
linje unntatt 15 knops farlei (hvit farlei).

   Hvit farlei, maks 15 knop.
Markert med hvite bøyer.

   Grønn farlei.
Maks 5 knop langs grønn farlei.

   Rød farlei.
Maks 5 knop langs rød farlei.

   Farlei for padlere.

Båtguide Øyeren
Nordre Øyeren byr på fantastiske natur- og friluftsopplevelser. Guiden og kartet gir en 
enkel veiledning for trygg ferdsel på sjøen. Her finner du informasjon om gjestebrygger, 
badeplasser, fartsbestemmelser og verneområder. Vi ønsker deg en fin tur på sjøen.

Kartografi og utforming: BioFokus. Tillatelse kart: Norge Digitalt, Statens naturoppsyn.

Viktige telefonnummer

Politi nød 112
Annen kontakt 02800

Ambulanse 113

Brann 110

Skedsmo Røde kors
907 26 072

Fylkesmannen i Oslo og
Akershus
22 00 35 00

Statens Naturoppsyn
67 12 13 10

www.naturoppsyn.no

www.fmoa.no

FYLKESMannEn I 
OSLO OG aKERSHUS
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Havna Båtforening


