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Jakttider 
Figuren viser fullstendige jakttider for de fuglearter som er aktuelle for sjøfugljegere. Vær opp-
merksom på begrensinger i jakttiden for den frie jakt på hav og fjord, samt utvalgte offentlige 
områder nevnt i denne brosjyren. Jakttidene er gyldige til 31. mars 2012. Det vises ellers til bro-
sjyre om jakt og jakttider fra Direktoratet for naturforvaltning 
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Kommune Områdenavn Grunneier  
Risør Skadden m.fl. Kommunen  
Risør Holmer v/ Lille Vardøya Kommunen  
Risør Holmer v/ Store Vardøya Kommunen  
Risør Holmer v/ Risøya Kommunen  
Risør Liten Holme v/ Riholmen Kommunen  
Risør Lille Stangholmen Staten  
Risør Store og Lille Taraldskjær Staten  
Risør Karrholmene, Laukholmen og Lysstakholmen Staten  
Risør Del av Hoskuldsholmen Staten  
Tvedestrand Lyngør flateskjær og De gule haugene Kommunen  
Arendal Skurvene Kommunen  
Arendal Ærøya Kommunen  
Grimstad Store Måkholmen og Hvitholmen Staten  
Grimstad Hove Kalvøy, Mellom– og Ytre Kalvøy Staten  
Lillesand Del av Smørholmen Staten  
Lillesand Store og Lille Fugleholmen Kommunen  
Lillesand Lyngholmen, Kjeholmen m.fl. Staten  
Lillesand Oddeskjær Staten  
Lillesand Store Lyngholmen Kommunen  
Lillesand Garpholmen Kommunen  

Sjøfugljakt i Aust-Agder 
Sjøfugljakt har tradisjonelt vært av våre ”frieste” jaktformer.  Ingen, eller alle, eier havfla-
ten, det eneste stedet i landet du kan jakte uten å spørre grunneier.  Du må da befinne deg 
i en flytende farkost eller på et skjær som normalt overskylles av høyvann.  Ønsker du å 
jakte fra land, holmer eller skjær, må du ha grunneiers tillatelse.  Mange steder eier staten 
eller kommunene gode jaktområder i skjærgården.  For å bedre allmennhetens mulighet til 
å utøve sjøfugljakt ble det gjennomført en prøveordning med jakt på et utvalg av disse om-
rådene i årene 2002 – 2007.  Evaluering av prøveordningen viste at tiltaket er positivt for 
jegere, og det er ikke registrert negative effekter for andre.  Ordningen videreføres derfor 
for en 10 års periode, til og med 2016.  Tabellen nedenfor og kartet viser detaljer for de 
områdene som er tilgjengelig for allmenn sjøfugljakt.  Her har staten og kommunene, som 
grunneier, gitt tillatelse til allmenn sjøfugljakt i perioden 10. september til 23. desember. 

Regler for jakt på utvalgte offentlige områder: 
• Jegere må være bosatt i Norge og ha betalt jegeravgift 
• Jakt er kun tillatt i perioden 10. september til 23. desember 
• Det er kun lov å felle jaktbar sjøfugl (herunder ande-, vade- og  måkefugl, gjess 

og storskarv) samt kråke og mink 
• Det er kun lov å jakte inntil 50m fra sjøkanten  
• Alle jegere bør ha med seg denne brosjyren i tillegg til annen nødvendig doku-

mentasjon under jakten.  
• Fjern tomhylser og annet avfall 
• Ta forsvarlig vare på jaktutbytte. Slakteavfall skal ikke legges igjen eller kastes 

på sjøen. 

Jakt fra båt på sjøen 
På sjøen kan alle jegere jakte fra båt uten motor. 
Motor kan brukes i forbindelse med jakt kun når 
avstanden er mer enn 2 km fra land, øyer, holmer 

Jakt og fangst skal utøves på slik måte at viltet ikke 
utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke opp-
står fare for mennesker eller husdyr eller skade på 
eiendom (§ 19 i viltloven). 

Jaktetikk 
• Det er den enkelte jegers ansvar å utøve jakt på en sikker måte 
• Sørg for sikker bakgrunn for skudd 
• Ta spesielt hensyn til hus, hytter og områder der mange ferdes 
• Skyt ikke inn i flokk 
• Sørg for rask og human avlivning 
• Skyt ikke på for langt hold 
• Respekter andre brukere av skjærgården, herunder andre jegere 
 
Praktiske råd 
• Morgenen er ofte den beste tiden for å jakte sjøfugl 
• Skjul deg godt 
• Hørselsvern anbefales, særlig når det jaktes sammen med andre 
• Lokkefugler øker til tider fangsten 
• Husk redningsvest 
• Vær forberedt på raskt væromslag 
• Salt sjøvann gir rask rustdannelse. Sett våpen inn med olje før jakta og puss 

grundig etterpå. 
 
Nyttig informasjon 
• Informasjonshefte fra Norges Jeger– og Fiskerforbund om jakt på sjøfugl i Nor-

ge. Se http://www.njff.no/  klikk på ”Last ned!” og bla ned til NJFFs jakthefter” 
• Rogaland, Vest-Agder, Telemark og Vestfold har tilsvarende ordninger om jakt 

fra utvalgte offentlige områder. Søk informasjon hos NJFF eller Fylkesmannen i 
disse fylkene. 

På andre områder i Skjærgården der staten eller kommunene er grunneiere er det ikke tillatt å jakte. 

http://www.naturanalyser.no/
http://www.njff.no/files/no-passwd/Sjoefugljakt_nettversjon_2007_2.pdf



