
         

Ærfugler i flukt. Foto: Trond Haugskott

Bruk av lokkefugler øker sjansene for fangst. Foto: Øystein Cock Rønning

Ærfuglfangst. Foto: Guttorm Christensen

Svartbak. Foto: Birgit Brosø

Skjellerø syd, Nøtterøy. Foto: Birgit Brosø

Jakt i Vestfoldskjærgården
 
Fylkesmannens miljø- og samfunnsikkerhetsavdeling har gjennom 
prosjektet «jakt i skjærgården», tatt initiativet til å bedre jakttilbudet 
for allmennheten. Etter § 27 i viltloven må jakt på land/øy ikke skje 
uten grunneiers tillatelse. Dette gjelder også for øyer eid av stat og 
kommune. Dette fører til at hver enkelt jeger er nødt til å forespørre 
den enkelte grunneier om tillatelse til å jakte på øyene i skjærgården. 
For å forenkle den noe tungvinte ordningen er det derfor etablert et 
samarbeid mellom følgende store grunneiere i skjærgården i Vestfold:

• Larvik kommune
• Sandefjord kommune
• Tjøme kommune
• Stokke kommune
• Nøtterøy kommune
• Tønsberg kommune
• Forsvarsdepartementet v/Forsvarets bygningstjeneste
• Kystdirektoratet v/Kystverket 1. distrikt 
• Miljødirektoratet 

v/Fylkesmannens miljø- og samfunnsikkerhetsavdeling
• Oslofjorden friluftsråd 
• Nicolaus Wedel Jarlsberg
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Jakt i  
Vestfoldskjærgården

Viktige telefonnummer
 
Skjærgårdstjenesten:
• Holmestrand – tlf: 99 50 08 10
• Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme– tlf: 33 39 21 00

Redningsselskapet, assistanse på sjøen tlf. 02016 
Tjøme Radio (for kontakt via VHF) tlf: 120. Vanlig tlf: 33 03 66 60
Statens Naturoppsyn i Vestfold (SNO) tlf: 99 38 65 03
Fylkesmannen i Vestfold tlf: 33 37 10 00
Politi tlf: 02800, nødnummer tlf: 112

Jaktetikk 

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

• 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 folk ferdes.
• Skyt ikke inn i en flokk.
• Sørg for rask og human avliving av viltet.
• Skyt ikke på for langt hold.
• Respekter andre brukere av skjærgården, herunder også  

andre jegere.
• Fjern tomhylser, kamuflasje og avfall.
• Ta forsvarlig vare på jaktutbyttet.

Praktiske råd 

• Beste jakt er ofte på morgenen og på kvelden.
• Skjul deg godt og unngå bevegelser.
• Hørselsvern anbefales, særlig når det jaktes sammen  

med andre. 
• Bruk av lokkefugler og bulvaner øker sjansene til fangst.
• Bruk redningsvest.
• Vær forberedt på raskt væromslag.
• Salt fra sjøvann betyr større fare for rustdannelse på våpen. 

Sett våpenet inn med olje før jakta og puss grundig etterpå.

Behandling av skutt vilt
 
Mange sjøfugler som skarv og fiskender lever av fisk og marine 
bunndyr, noe som kan medføre en viss transmak av kjøttet. Derfor er 
det viktig at viltet behandles riktig etter at det er felt for å beholde den 
gode kvaliteten og unngå usmak på kjøttet.

• Etter felling bør fuglen flås, innvollene fjernes og fett fjernes så raskt 
som mulig. Dette vil gjøre at kvaliteten på det flotte viltkjøttet bevares. 
Ta vare på det kjøttet du vil benytte, og behandle dette nøye. 

• Skyll i saltvann, og pakk det godt inn.
• Hjemme på kjøkkenbenken skylles kjøttet igjen, i ferskvann.
• Kjøttet kan gjerne modnes på et kjølig sted i 2-3 dager. La det 

ikke ligge i fryseren for lenge, helst ikke mer enn et år.

Nyttige linker

• Norges Jeger- og Fiskerforbund  
www.njff.no | njff@njff.no

• Norges Jeger- og Fiskerforbund Vestfold 
www.njff.no/vestfold | vestfold@njff.no

• Infohefte fra NJFF ”Jakt på sjøfugl i Norge”  
Søk tittel på www.njff.no

• Fylkesmannen i Vestfold 
www.fylkesmannen.no/vestfold | fmvepost@fylkesmannen.no

• Vestfold Fylkeskommune 
www.vfk.no | firmapost@vfk.no

• Oslofjordens Friluftsråd 
www.oslofjorden.org | oslofjf@online.no

• Statens Naturoppsyn 
www.naturoppsyn.no | postmottak@miljodir.no

• Skjærgårdstjenesten Enhet Færder 
www.havnoy.no/aps/havnoy-skjaergardstjeneste  
skj-tjenesten@havnoy.no

• Miljødirektoratet 
www.miljodir.no | postmottak@miljodir.no

• Lovdata 
www.lovdata.no

• Forskrift om jakt- og fangsttider 
Søk “jakttidsforskriften” på www.lovdata.no

• Jegerregisteret 
www.brreg.no/person/jegerregisteret/ jegerregisteret@brreg.no

• Mattilsynet 
www.mattilsynet.no

• Kystvakten 
https://forsvaret.no/kystvakten

• Redningsselskapet 
www.redningsselskapet.no

Jakttider
 
Det er tillatt å jakte fra 10. september på de øyene som er med i 
ordningen “jakt i skjærdgården i Vestfold”. Enkelte arter har lengre 
jakttid enn ordningen åpner for. Jakttider for arter som er aktuelle 
for sjøfugljegere kan sees i tabellen nedenfor. Miljødirektoratet revi-
derer jakttidsforskriften, og ny forskrift vil gjelde fra 1. april 2022. 
 
Jakttider fra og med 1. april 2017 
for øyer som er med i ordningen “jakt i skjærgården i Vestfold”:

Felles jaktregler 
for øyene i ”jakt i skjærgården” – ordningen
1. Jakten gjelder kun for jaktbare arter av sjøfugl 

samt mink.
2. Jegeravgiften må være betalt.
3. Det er kun tillatt å jakte med hagle. Tomhylser, 

emballasje og annet avfall skal fjernes.
4. Jaktkamuflasje kan benyttes, men skal fjernes etter bruk.
5. Det er tillatt jakt fra 10. september (gjelder både i 

sjøfuglreservatene og de andre områdene som er med i 
ordningen). Jakttiden i denne brosjyren skal følges. 

Hvor kan man jakte? 
 
Kartet og tabellen på forsiden viser hvilke øyer som er med i 
denne felles ordningen. På alle øyene innenfor denne ordningen 
gis allmennheten jaktadgang uten særskilt forhåndstillatelse fra 
grunneierne, men felles jaktregler oppgitt i denne brosjyre må følges 
i tillegg til vanlige jakttidsbestemmelser. 
 

Allmennhetens jaktrett på sjøen
 
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. I havneområder (§ 40 i havnereglementet) og 
nær bebyggelse er det av sikkerhetshensyn ikke lov å drive jakt. På 
fastland, øyer, holmer og skjær er det grunneieren som har jaktretten 
jf. § 27 i viltloven. Det er ikke tillatt å jakte på land uten grunneierens 
tillatelse. 

Nærmere land enn 2 km er det kun lov å jakte fra båt uten motor. 
Det er ikke tilstrekkelig å slå av motoren. Det kreves at det verken er 
motor i båten, eller i tilknytning 
til båten. Utenfor 2 km grensen 
kan en lovlig jakte fra motorbåt. 
Det er tillatt å benytte motorbåt 
når dette er nødvendig for å 
avlive skadeskutt sjøfugl, men 
merk at 5 knop er maks tillatte 
fart under ettersøk og at politi og 
kommune må varsles dersom 
motorbåt er benyttet. Ved jakt fra 
båt gjelder vanlige jakttider og 
jakttidsbestemmelser fastsatt av 
Miljødirektoratet.

Human jakt (jaktetikk) 
 
Mange av de jaktbare sjøfuglartene er hardskutte og bør 
ikke påskytes på lengre hold enn 25 meter. Dette er viktig å 
tenke på når man setter opp eventuell kamuflasje og legger 
ut lokkeender eller bulvaner. I henhold til viltloven §19 skal 
jakt og fangst utøves på en slik måte at viltet ikke utsettes 
for unødvendige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for 
mennesker eller husdyr eller skade på eiendom. 

har utarbeidet dette kartet. 
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Mink* 
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Ærfugl*** 
Kortnebbgås 
Grågås 
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Toppand 
Kvinand 
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*mink er det jakt på hele året, men på disse øyene som inngår i ordningen 
“jakt i skjærgården i Vestfold” er jakt kun tillatt i denne perioden. 
** kun ungfugl med hvit buk kan felles 
***kun hannfugl kan felles Mink er det jakt på hele året, men på disse øyene som inngår i ordningen “jakt i skjærgården” er jakt kun 

tillatt 10. september til 28./29. februar. Foto: Børre Eirik Helgerud
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Ærfugler i flukt. Foto: Trond Haugskott

Bruk av lokkefugler øker sjansene for fangst. Foto: Øystein Cock Rønning

Ærfuglfangst. Foto: Guttorm Christensen

Svartbak. Foto: Birgit Brosø

Skjellerø syd, Nøtterøy. Foto: Birgit Brosø

Jakt i Vestfoldskjærgården
 
Fylkesmannens miljø- og samfunnsikkerhetsavdeling har gjennom 
prosjektet «jakt i skjærgården», tatt initiativet til å bedre jakttilbudet 
for allmennheten. Etter § 27 i viltloven må jakt på land/øy ikke skje 
uten grunneiers tillatelse. Dette gjelder også for øyer eid av stat og 
kommune. Dette fører til at hver enkelt jeger er nødt til å forespørre 
den enkelte grunneier om tillatelse til å jakte på øyene i skjærgården. 
For å forenkle den noe tungvinte ordningen er det derfor etablert et 
samarbeid mellom følgende store grunneiere i skjærgården i Vestfold:

• Larvik kommune
• Sandefjord kommune
• Tjøme kommune
• Stokke kommune
• Nøtterøy kommune
• Tønsberg kommune
• Forsvarsdepartementet v/Forsvarets bygningstjeneste
• Kystdirektoratet v/Kystverket 1. distrikt 
• Miljødirektoratet 

v/Fylkesmannens miljø- og samfunnsikkerhetsavdeling
• Oslofjorden friluftsråd 
• Nicolaus Wedel Jarlsberg

  

1:80 000 
September 2017

Jakt i  
Vestfoldskjærgården

Viktige telefonnummer
 
Skjærgårdstjenesten:
• Holmestrand – tlf: 99 50 08 10
• Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme– tlf: 33 39 21 00

Redningsselskapet, assistanse på sjøen tlf. 02016 
Tjøme Radio (for kontakt via VHF) tlf: 120. Vanlig tlf: 33 03 66 60
Statens Naturoppsyn i Vestfold (SNO) tlf: 99 38 65 03
Fylkesmannen i Vestfold tlf: 33 37 10 00
Politi tlf: 02800, nødnummer tlf: 112

Jaktetikk 

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

• 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 folk ferdes.
• Skyt ikke inn i en flokk.
• Sørg for rask og human avliving av viltet.
• Skyt ikke på for langt hold.
• Respekter andre brukere av skjærgården, herunder også  

andre jegere.
• Fjern tomhylser, kamuflasje og avfall.
• Ta forsvarlig vare på jaktutbyttet.

Praktiske råd 

• Beste jakt er ofte på morgenen og på kvelden.
• Skjul deg godt og unngå bevegelser.
• Hørselsvern anbefales, særlig når det jaktes sammen  

med andre. 
• Bruk av lokkefugler og bulvaner øker sjansene til fangst.
• Bruk redningsvest.
• Vær forberedt på raskt væromslag.
• Salt fra sjøvann betyr større fare for rustdannelse på våpen. 

Sett våpenet inn med olje før jakta og puss grundig etterpå.

Behandling av skutt vilt
 
Mange sjøfugler som skarv og fiskender lever av fisk og marine 
bunndyr, noe som kan medføre en viss transmak av kjøttet. Derfor er 
det viktig at viltet behandles riktig etter at det er felt for å beholde den 
gode kvaliteten og unngå usmak på kjøttet.

• Etter felling bør fuglen flås, innvollene fjernes og fett fjernes så raskt 
som mulig. Dette vil gjøre at kvaliteten på det flotte viltkjøttet bevares. 
Ta vare på det kjøttet du vil benytte, og behandle dette nøye. 

• Skyll i saltvann, og pakk det godt inn.
• Hjemme på kjøkkenbenken skylles kjøttet igjen, i ferskvann.
• Kjøttet kan gjerne modnes på et kjølig sted i 2-3 dager. La det 

ikke ligge i fryseren for lenge, helst ikke mer enn et år.

Nyttige linker

• Norges Jeger- og Fiskerforbund  
www.njff.no | njff@njff.no

• Norges Jeger- og Fiskerforbund Vestfold 
www.njff.no/vestfold | vestfold@njff.no

• Infohefte fra NJFF ”Jakt på sjøfugl i Norge”  
Søk tittel på www.njff.no

• Fylkesmannen i Vestfold 
www.fylkesmannen.no/vestfold | fmvepost@fylkesmannen.no

• Vestfold Fylkeskommune 
www.vfk.no | firmapost@vfk.no

• Oslofjordens Friluftsråd 
www.oslofjorden.org | oslofjf@online.no

• Statens Naturoppsyn 
www.naturoppsyn.no | postmottak@miljodir.no

• Skjærgårdstjenesten Enhet Færder 
www.havnoy.no/aps/havnoy-skjaergardstjeneste  
skj-tjenesten@havnoy.no

• Miljødirektoratet 
www.miljodir.no | postmottak@miljodir.no

• Lovdata 
www.lovdata.no

• Forskrift om jakt- og fangsttider 
Søk “jakttidsforskriften” på www.lovdata.no

• Jegerregisteret 
www.brreg.no/person/jegerregisteret/ jegerregisteret@brreg.no

• Mattilsynet 
www.mattilsynet.no

• Kystvakten 
https://forsvaret.no/kystvakten

• Redningsselskapet 
www.redningsselskapet.no

Jakttider
 
Det er tillatt å jakte fra 10. september på de øyene som er med i 
ordningen “jakt i skjærdgården i Vestfold”. Enkelte arter har lengre 
jakttid enn ordningen åpner for. Jakttider for arter som er aktuelle 
for sjøfugljegere kan sees i tabellen nedenfor. Miljødirektoratet revi-
derer jakttidsforskriften, og ny forskrift vil gjelde fra 1. april 2022. 
 
Jakttider fra og med 1. april 2017 
for øyer som er med i ordningen “jakt i skjærgården i Vestfold”:

Felles jaktregler 
for øyene i ”jakt i skjærgården” – ordningen
1. Jakten gjelder kun for jaktbare arter av sjøfugl 

samt mink.
2. Jegeravgiften må være betalt.
3. Det er kun tillatt å jakte med hagle. Tomhylser, 

emballasje og annet avfall skal fjernes.
4. Jaktkamuflasje kan benyttes, men skal fjernes etter bruk.
5. Det er tillatt jakt fra 10. september (gjelder både i 

sjøfuglreservatene og de andre områdene som er med i 
ordningen). Jakttiden i denne brosjyren skal følges. 

Hvor kan man jakte? 
 
Kartet og tabellen på forsiden viser hvilke øyer som er med i 
denne felles ordningen. På alle øyene innenfor denne ordningen 
gis allmennheten jaktadgang uten særskilt forhåndstillatelse fra 
grunneierne, men felles jaktregler oppgitt i denne brosjyre må følges 
i tillegg til vanlige jakttidsbestemmelser. 
 

Allmennhetens jaktrett på sjøen
 
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. I havneområder (§ 40 i havnereglementet) og 
nær bebyggelse er det av sikkerhetshensyn ikke lov å drive jakt. På 
fastland, øyer, holmer og skjær er det grunneieren som har jaktretten 
jf. § 27 i viltloven. Det er ikke tillatt å jakte på land uten grunneierens 
tillatelse. 

Nærmere land enn 2 km er det kun lov å jakte fra båt uten motor. 
Det er ikke tilstrekkelig å slå av motoren. Det kreves at det verken er 
motor i båten, eller i tilknytning 
til båten. Utenfor 2 km grensen 
kan en lovlig jakte fra motorbåt. 
Det er tillatt å benytte motorbåt 
når dette er nødvendig for å 
avlive skadeskutt sjøfugl, men 
merk at 5 knop er maks tillatte 
fart under ettersøk og at politi og 
kommune må varsles dersom 
motorbåt er benyttet. Ved jakt fra 
båt gjelder vanlige jakttider og 
jakttidsbestemmelser fastsatt av 
Miljødirektoratet.

Human jakt (jaktetikk) 
 
Mange av de jaktbare sjøfuglartene er hardskutte og bør 
ikke påskytes på lengre hold enn 25 meter. Dette er viktig å 
tenke på når man setter opp eventuell kamuflasje og legger 
ut lokkeender eller bulvaner. I henhold til viltloven §19 skal 
jakt og fangst utøves på en slik måte at viltet ikke utsettes 
for unødvendige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for 
mennesker eller husdyr eller skade på eiendom. 

har utarbeidet dette kartet. 
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Kvinand 
Siland 
Laksand 
Stivhaleand

*mink er det jakt på hele året, men på disse øyene som inngår i ordningen 
“jakt i skjærgården i Vestfold” er jakt kun tillatt i denne perioden. 
** kun ungfugl med hvit buk kan felles 
***kun hannfugl kan felles Mink er det jakt på hele året, men på disse øyene som inngår i ordningen “jakt i skjærgården” er jakt kun 

tillatt 10. september til 28./29. februar. Foto: Børre Eirik Helgerud



         

Ærfugler i flukt. Foto: Trond Haugskott

Bruk av lokkefugler øker sjansene for fangst. Foto: Øystein Cock Rønning

Ærfuglfangst. Foto: Guttorm Christensen

Svartbak. Foto: Birgit Brosø

Skjellerø syd, Nøtterøy. Foto: Birgit Brosø

Jakt i Vestfoldskjærgården
 
Fylkesmannens miljø- og samfunnsikkerhetsavdeling har gjennom 
prosjektet «jakt i skjærgården», tatt initiativet til å bedre jakttilbudet 
for allmennheten. Etter § 27 i viltloven må jakt på land/øy ikke skje 
uten grunneiers tillatelse. Dette gjelder også for øyer eid av stat og 
kommune. Dette fører til at hver enkelt jeger er nødt til å forespørre 
den enkelte grunneier om tillatelse til å jakte på øyene i skjærgården. 
For å forenkle den noe tungvinte ordningen er det derfor etablert et 
samarbeid mellom følgende store grunneiere i skjærgården i Vestfold:

• Larvik kommune
• Sandefjord kommune
• Tjøme kommune
• Stokke kommune
• Nøtterøy kommune
• Tønsberg kommune
• Forsvarsdepartementet v/Forsvarets bygningstjeneste
• Kystdirektoratet v/Kystverket 1. distrikt 
• Miljødirektoratet 

v/Fylkesmannens miljø- og samfunnsikkerhetsavdeling
• Oslofjorden friluftsråd 
• Nicolaus Wedel Jarlsberg
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Jakt i  
Vestfoldskjærgården

Viktige telefonnummer
 
Skjærgårdstjenesten:
• Holmestrand – tlf: 99 50 08 10
• Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme– tlf: 33 39 21 00

Redningsselskapet, assistanse på sjøen tlf. 02016 
Tjøme Radio (for kontakt via VHF) tlf: 120. Vanlig tlf: 33 03 66 60
Statens Naturoppsyn i Vestfold (SNO) tlf: 99 38 65 03
Fylkesmannen i Vestfold tlf: 33 37 10 00
Politi tlf: 02800, nødnummer tlf: 112

Jaktetikk 

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

• 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 folk ferdes.
• Skyt ikke inn i en flokk.
• Sørg for rask og human avliving av viltet.
• Skyt ikke på for langt hold.
• Respekter andre brukere av skjærgården, herunder også  

andre jegere.
• Fjern tomhylser, kamuflasje og avfall.
• Ta forsvarlig vare på jaktutbyttet.

Praktiske råd 

• Beste jakt er ofte på morgenen og på kvelden.
• Skjul deg godt og unngå bevegelser.
• Hørselsvern anbefales, særlig når det jaktes sammen  

med andre. 
• Bruk av lokkefugler og bulvaner øker sjansene til fangst.
• Bruk redningsvest.
• Vær forberedt på raskt væromslag.
• Salt fra sjøvann betyr større fare for rustdannelse på våpen. 

Sett våpenet inn med olje før jakta og puss grundig etterpå.

Behandling av skutt vilt
 
Mange sjøfugler som skarv og fiskender lever av fisk og marine 
bunndyr, noe som kan medføre en viss transmak av kjøttet. Derfor er 
det viktig at viltet behandles riktig etter at det er felt for å beholde den 
gode kvaliteten og unngå usmak på kjøttet.

• Etter felling bør fuglen flås, innvollene fjernes og fett fjernes så raskt 
som mulig. Dette vil gjøre at kvaliteten på det flotte viltkjøttet bevares. 
Ta vare på det kjøttet du vil benytte, og behandle dette nøye. 

• Skyll i saltvann, og pakk det godt inn.
• Hjemme på kjøkkenbenken skylles kjøttet igjen, i ferskvann.
• Kjøttet kan gjerne modnes på et kjølig sted i 2-3 dager. La det 

ikke ligge i fryseren for lenge, helst ikke mer enn et år.

Nyttige linker

• Norges Jeger- og Fiskerforbund  
www.njff.no | njff@njff.no

• Norges Jeger- og Fiskerforbund Vestfold 
www.njff.no/vestfold | vestfold@njff.no

• Infohefte fra NJFF ”Jakt på sjøfugl i Norge”  
Søk tittel på www.njff.no

• Fylkesmannen i Vestfold 
www.fylkesmannen.no/vestfold | fmvepost@fylkesmannen.no

• Vestfold Fylkeskommune 
www.vfk.no | firmapost@vfk.no

• Oslofjordens Friluftsråd 
www.oslofjorden.org | oslofjf@online.no

• Statens Naturoppsyn 
www.naturoppsyn.no | postmottak@miljodir.no

• Skjærgårdstjenesten Enhet Færder 
www.havnoy.no/aps/havnoy-skjaergardstjeneste  
skj-tjenesten@havnoy.no

• Miljødirektoratet 
www.miljodir.no | postmottak@miljodir.no

• Lovdata 
www.lovdata.no

• Forskrift om jakt- og fangsttider 
Søk “jakttidsforskriften” på www.lovdata.no

• Jegerregisteret 
www.brreg.no/person/jegerregisteret/ jegerregisteret@brreg.no

• Mattilsynet 
www.mattilsynet.no

• Kystvakten 
https://forsvaret.no/kystvakten

• Redningsselskapet 
www.redningsselskapet.no

Jakttider
 
Det er tillatt å jakte fra 10. september på de øyene som er med i 
ordningen “jakt i skjærdgården i Vestfold”. Enkelte arter har lengre 
jakttid enn ordningen åpner for. Jakttider for arter som er aktuelle 
for sjøfugljegere kan sees i tabellen nedenfor. Miljødirektoratet revi-
derer jakttidsforskriften, og ny forskrift vil gjelde fra 1. april 2022. 
 
Jakttider fra og med 1. april 2017 
for øyer som er med i ordningen “jakt i skjærgården i Vestfold”:

Felles jaktregler 
for øyene i ”jakt i skjærgården” – ordningen
1. Jakten gjelder kun for jaktbare arter av sjøfugl 

samt mink.
2. Jegeravgiften må være betalt.
3. Det er kun tillatt å jakte med hagle. Tomhylser, 

emballasje og annet avfall skal fjernes.
4. Jaktkamuflasje kan benyttes, men skal fjernes etter bruk.
5. Det er tillatt jakt fra 10. september (gjelder både i 

sjøfuglreservatene og de andre områdene som er med i 
ordningen). Jakttiden i denne brosjyren skal følges. 

Hvor kan man jakte? 
 
Kartet og tabellen på forsiden viser hvilke øyer som er med i 
denne felles ordningen. På alle øyene innenfor denne ordningen 
gis allmennheten jaktadgang uten særskilt forhåndstillatelse fra 
grunneierne, men felles jaktregler oppgitt i denne brosjyre må følges 
i tillegg til vanlige jakttidsbestemmelser. 
 

Allmennhetens jaktrett på sjøen
 
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. I havneområder (§ 40 i havnereglementet) og 
nær bebyggelse er det av sikkerhetshensyn ikke lov å drive jakt. På 
fastland, øyer, holmer og skjær er det grunneieren som har jaktretten 
jf. § 27 i viltloven. Det er ikke tillatt å jakte på land uten grunneierens 
tillatelse. 

Nærmere land enn 2 km er det kun lov å jakte fra båt uten motor. 
Det er ikke tilstrekkelig å slå av motoren. Det kreves at det verken er 
motor i båten, eller i tilknytning 
til båten. Utenfor 2 km grensen 
kan en lovlig jakte fra motorbåt. 
Det er tillatt å benytte motorbåt 
når dette er nødvendig for å 
avlive skadeskutt sjøfugl, men 
merk at 5 knop er maks tillatte 
fart under ettersøk og at politi og 
kommune må varsles dersom 
motorbåt er benyttet. Ved jakt fra 
båt gjelder vanlige jakttider og 
jakttidsbestemmelser fastsatt av 
Miljødirektoratet.

Human jakt (jaktetikk) 
 
Mange av de jaktbare sjøfuglartene er hardskutte og bør 
ikke påskytes på lengre hold enn 25 meter. Dette er viktig å 
tenke på når man setter opp eventuell kamuflasje og legger 
ut lokkeender eller bulvaner. I henhold til viltloven §19 skal 
jakt og fangst utøves på en slik måte at viltet ikke utsettes 
for unødvendige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for 
mennesker eller husdyr eller skade på eiendom. 

har utarbeidet dette kartet. 

R
evidert 2017. Layout: w

w
w

.bibrodesign.no. Forsidefoto: K
arl-O

tto Jacobsen.

10. sept. 1. okt. 30. nov. 23. des. 28/29. feb.

Mink* 
Storskarv** 
Ærfugl*** 
Kortnebbgås 
Grågås 
Brunnakke 
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Stokkand 
Toppand 
Kvinand 
Siland 
Laksand 
Stivhaleand

*mink er det jakt på hele året, men på disse øyene som inngår i ordningen 
“jakt i skjærgården i Vestfold” er jakt kun tillatt i denne perioden. 
** kun ungfugl med hvit buk kan felles 
***kun hannfugl kan felles Mink er det jakt på hele året, men på disse øyene som inngår i ordningen “jakt i skjærgården” er jakt kun 

tillatt 10. september til 28./29. februar. Foto: Børre Eirik Helgerud



         

Ærfugler i flukt. Foto: Trond Haugskott

Bruk av lokkefugler øker sjansene for fangst. Foto: Øystein Cock Rønning

Ærfuglfangst. Foto: Guttorm Christensen

Svartbak. Foto: Birgit Brosø

Skjellerø syd, Nøtterøy. Foto: Birgit Brosø

Jakt i Vestfoldskjærgården
 
Fylkesmannens miljø- og samfunnsikkerhetsavdeling har gjennom 
prosjektet «jakt i skjærgården», tatt initiativet til å bedre jakttilbudet 
for allmennheten. Etter § 27 i viltloven må jakt på land/øy ikke skje 
uten grunneiers tillatelse. Dette gjelder også for øyer eid av stat og 
kommune. Dette fører til at hver enkelt jeger er nødt til å forespørre 
den enkelte grunneier om tillatelse til å jakte på øyene i skjærgården. 
For å forenkle den noe tungvinte ordningen er det derfor etablert et 
samarbeid mellom følgende store grunneiere i skjærgården i Vestfold:

• Larvik kommune
• Sandefjord kommune
• Tjøme kommune
• Stokke kommune
• Nøtterøy kommune
• Tønsberg kommune
• Forsvarsdepartementet v/Forsvarets bygningstjeneste
• Kystdirektoratet v/Kystverket 1. distrikt 
• Miljødirektoratet 

v/Fylkesmannens miljø- og samfunnsikkerhetsavdeling
• Oslofjorden friluftsråd 
• Nicolaus Wedel Jarlsberg

  

1:80 000 
September 2017

Jakt i  
Vestfoldskjærgården

Viktige telefonnummer
 
Skjærgårdstjenesten:
• Holmestrand – tlf: 99 50 08 10
• Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme– tlf: 33 39 21 00

Redningsselskapet, assistanse på sjøen tlf. 02016 
Tjøme Radio (for kontakt via VHF) tlf: 120. Vanlig tlf: 33 03 66 60
Statens Naturoppsyn i Vestfold (SNO) tlf: 99 38 65 03
Fylkesmannen i Vestfold tlf: 33 37 10 00
Politi tlf: 02800, nødnummer tlf: 112

Jaktetikk 

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

• 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 folk ferdes.
• Skyt ikke inn i en flokk.
• Sørg for rask og human avliving av viltet.
• Skyt ikke på for langt hold.
• Respekter andre brukere av skjærgården, herunder også  

andre jegere.
• Fjern tomhylser, kamuflasje og avfall.
• Ta forsvarlig vare på jaktutbyttet.

Praktiske råd 

• Beste jakt er ofte på morgenen og på kvelden.
• Skjul deg godt og unngå bevegelser.
• Hørselsvern anbefales, særlig når det jaktes sammen  

med andre. 
• Bruk av lokkefugler og bulvaner øker sjansene til fangst.
• Bruk redningsvest.
• Vær forberedt på raskt væromslag.
• Salt fra sjøvann betyr større fare for rustdannelse på våpen. 

Sett våpenet inn med olje før jakta og puss grundig etterpå.

Behandling av skutt vilt
 
Mange sjøfugler som skarv og fiskender lever av fisk og marine 
bunndyr, noe som kan medføre en viss transmak av kjøttet. Derfor er 
det viktig at viltet behandles riktig etter at det er felt for å beholde den 
gode kvaliteten og unngå usmak på kjøttet.

• Etter felling bør fuglen flås, innvollene fjernes og fett fjernes så raskt 
som mulig. Dette vil gjøre at kvaliteten på det flotte viltkjøttet bevares. 
Ta vare på det kjøttet du vil benytte, og behandle dette nøye. 

• Skyll i saltvann, og pakk det godt inn.
• Hjemme på kjøkkenbenken skylles kjøttet igjen, i ferskvann.
• Kjøttet kan gjerne modnes på et kjølig sted i 2-3 dager. La det 

ikke ligge i fryseren for lenge, helst ikke mer enn et år.

Nyttige linker

• Norges Jeger- og Fiskerforbund  
www.njff.no | njff@njff.no

• Norges Jeger- og Fiskerforbund Vestfold 
www.njff.no/vestfold | vestfold@njff.no

• Infohefte fra NJFF ”Jakt på sjøfugl i Norge”  
Søk tittel på www.njff.no

• Fylkesmannen i Vestfold 
www.fylkesmannen.no/vestfold | fmvepost@fylkesmannen.no

• Vestfold Fylkeskommune 
www.vfk.no | firmapost@vfk.no

• Oslofjordens Friluftsråd 
www.oslofjorden.org | oslofjf@online.no

• Statens Naturoppsyn 
www.naturoppsyn.no | postmottak@miljodir.no

• Skjærgårdstjenesten Enhet Færder 
www.havnoy.no/aps/havnoy-skjaergardstjeneste  
skj-tjenesten@havnoy.no

• Miljødirektoratet 
www.miljodir.no | postmottak@miljodir.no

• Lovdata 
www.lovdata.no

• Forskrift om jakt- og fangsttider 
Søk “jakttidsforskriften” på www.lovdata.no

• Jegerregisteret 
www.brreg.no/person/jegerregisteret/ jegerregisteret@brreg.no

• Mattilsynet 
www.mattilsynet.no

• Kystvakten 
https://forsvaret.no/kystvakten

• Redningsselskapet 
www.redningsselskapet.no

Jakttider
 
Det er tillatt å jakte fra 10. september på de øyene som er med i 
ordningen “jakt i skjærdgården i Vestfold”. Enkelte arter har lengre 
jakttid enn ordningen åpner for. Jakttider for arter som er aktuelle 
for sjøfugljegere kan sees i tabellen nedenfor. Miljødirektoratet revi-
derer jakttidsforskriften, og ny forskrift vil gjelde fra 1. april 2022. 
 
Jakttider fra og med 1. april 2017 
for øyer som er med i ordningen “jakt i skjærgården i Vestfold”:

Felles jaktregler 
for øyene i ”jakt i skjærgården” – ordningen
1. Jakten gjelder kun for jaktbare arter av sjøfugl 

samt mink.
2. Jegeravgiften må være betalt.
3. Det er kun tillatt å jakte med hagle. Tomhylser, 

emballasje og annet avfall skal fjernes.
4. Jaktkamuflasje kan benyttes, men skal fjernes etter bruk.
5. Det er tillatt jakt fra 10. september (gjelder både i 

sjøfuglreservatene og de andre områdene som er med i 
ordningen). Jakttiden i denne brosjyren skal følges. 

Hvor kan man jakte? 
 
Kartet og tabellen på forsiden viser hvilke øyer som er med i 
denne felles ordningen. På alle øyene innenfor denne ordningen 
gis allmennheten jaktadgang uten særskilt forhåndstillatelse fra 
grunneierne, men felles jaktregler oppgitt i denne brosjyre må følges 
i tillegg til vanlige jakttidsbestemmelser. 
 

Allmennhetens jaktrett på sjøen
 
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. I havneområder (§ 40 i havnereglementet) og 
nær bebyggelse er det av sikkerhetshensyn ikke lov å drive jakt. På 
fastland, øyer, holmer og skjær er det grunneieren som har jaktretten 
jf. § 27 i viltloven. Det er ikke tillatt å jakte på land uten grunneierens 
tillatelse. 

Nærmere land enn 2 km er det kun lov å jakte fra båt uten motor. 
Det er ikke tilstrekkelig å slå av motoren. Det kreves at det verken er 
motor i båten, eller i tilknytning 
til båten. Utenfor 2 km grensen 
kan en lovlig jakte fra motorbåt. 
Det er tillatt å benytte motorbåt 
når dette er nødvendig for å 
avlive skadeskutt sjøfugl, men 
merk at 5 knop er maks tillatte 
fart under ettersøk og at politi og 
kommune må varsles dersom 
motorbåt er benyttet. Ved jakt fra 
båt gjelder vanlige jakttider og 
jakttidsbestemmelser fastsatt av 
Miljødirektoratet.

Human jakt (jaktetikk) 
 
Mange av de jaktbare sjøfuglartene er hardskutte og bør 
ikke påskytes på lengre hold enn 25 meter. Dette er viktig å 
tenke på når man setter opp eventuell kamuflasje og legger 
ut lokkeender eller bulvaner. I henhold til viltloven §19 skal 
jakt og fangst utøves på en slik måte at viltet ikke utsettes 
for unødvendige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for 
mennesker eller husdyr eller skade på eiendom. 

har utarbeidet dette kartet. 
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*mink er det jakt på hele året, men på disse øyene som inngår i ordningen 
“jakt i skjærgården i Vestfold” er jakt kun tillatt i denne perioden. 
** kun ungfugl med hvit buk kan felles 
***kun hannfugl kan felles Mink er det jakt på hele året, men på disse øyene som inngår i ordningen “jakt i skjærgården” er jakt kun 

tillatt 10. september til 28./29. februar. Foto: Børre Eirik Helgerud
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