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Innledning 
Jakt har vært en viktig del av norsk kultur i uminnelige tider. Jakt på sjøfugl har vært 
et viktig bidrag i matauken langs kysten, sammen med fiske og småskala landbruk. I 
våre dager må man ikke jakte for å holde familien med mat, men det gir et sunt og 
økologisk riktig supplement til en ellers industrialisert matproduksjon. Likevel er nok 
den viktigste drivkraften for den moderne jeger naturopplevelser, spenning og 
rekreasjon.  

Sjøfugljakt har lenge vært det nærmeste vi kommer ”allemannsrett” blant våre ulike 
jaktformer. Fra båt uten motor kan alle som har løst jegeravgift og som er norske 
statsborgere eller som har bodd mer enn et år i landet jakte på de til en hver tid 
jaktbare artene. Hvilke arter som er tillatt å jakte på og hvilke tider dette er lov har 
variert. Jakttider justeres hvert femte år.  

Beveger jegeren seg opp på tørt land, om det så er et lite skjær, må jegeren gjøre 
avtaler med grunneier for å få lov til å jakte. I innlandet og ikke minst i høyfjellet er 
det lange tradisjoner for organisering og salg av jaktkort. Dette tilbudet har ikke vært 
like vanlig langs kysten. Til tider kan det være vanskelig å oppspore grunneieren og 
det kan være kompliserende sameiesituasjoner som gjør det vanskelig for en jeger å 
finne en å gjøre avtale med.  

Skjær som normalt overskylles ved høyvann befinner seg i en nesten bokstavelig 
gråsone når det gjelder jaktutøvelse. Her er det eneste stedet du kan stå tørrskodd 
og jakte lovlig uten å ta hensyn til grunneier. Man kan også hevde rett til å jakte fra 
strandsonen om man ifører seg vadestøvler og under hele jaktforløpet befinner seg 
med saltvann rundt støvlene. Denne jaktformen må betraktes som unntaksvis og lite 
praktisk gjennomførbar fordi man neppe kan regne med å kunne vade ut og hente 
skutt fugl. Man er altså avhengig av en båt i tillegg og da vil det nok i mange tilfeller 
være like hensiktsmessig å sitte oppe i båten. 

Skjærgården i Vest-Agder er et populært ferieparadis om sommeren. Stort antall 
besøkende sommerstid har gjort behovet for offentlige friluftslivsområder stort. Et 
høyt antall øyer, holmer og skjær er sikret av staten eller kommunene slik at det kan 
legges til rette med toaletter, fortøyningsbolter, brygger etc. Et flertall er sikret ved 
servituttavtale med grunneier, noe som innebærer at staten har rett til å tilrettelegge 
for friluftsliv, mens grunneieren fortsatt har beiterett, jaktrett og lignende. En god del 
eiendommer er også ervervet slik at alle grunneierrettigheter tilfaller det offentlige. 

Forsøksordningen med fri sjøfugljakt fra utvalgte offentlige eiendommer i 
skjærgården kom i stand i et samarbeid mellom Norges Jeger- og Fiskerforbund, 
avdeling Vest-Agder, kystkommuner og Fylkesmannen i Vest-Agder, 
miljøvernavdelingen. Statens Naturoppsyn og Vest-Agder avd. av Norsk Ornitologisk 
forening bidro med faglige råd under planleggingen. Kystkommunene og 
Fylkesmannen i Vest-Agder som grunneiere godkjente forsøksvis jakt fra 17 områder 
i perioden 1. oktober til 23. desember 2007 – 2011.  

Forsøksperioden er nå avsluttet. Da forsøksordningen ble innført i 2007 ble det lagt 
til grunn at effektene skulle evalueres mot slutten av perioden.  
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Evaluering høsten 2011 
Gjennom brev datert 12. september 2011 til alle parter som kunne tenke seg å ha 
innspill til sjøfugljakt på offentlige eiendommer i skjærgården ble det bedt om innspill 
til forsøksordningen (vedlegg 1). Det ble mottatt 11 svar. De som svarte var; Farsund 
og Lyngdal jakt- og fiskerforening, Søgne Jeger og fiskerforening, Søgne Kystlag, 
Fylkesmannen i Vest-Agder, Søgne kommune, Mandal kommune, Bragdøya kystlag, 
Norges Jeger og Fiskerforbund, avdeling Vest-Agder, Flekkefjord & Omegn JFF, 
Foreningen ”Skolehuset” Ny-Hellesund og Naturvernforbundet i Vest-Agder.  

Brevet inneholdt en rekke spørsmål der mottakeren kunne oppgi 
spørsmålsnummeret og gi svar på de spørsmålene som føltes naturlig. Nedenfor 
gjengis spørsmålene med en oppsummering av svarene som kom inn. Alle svar kan 
også leses i vedlegg 2. 

Spørsmål til alle: 

1. Er det riktig av staten og kommunene å legge til rette for sjøfugljakt på 
offentlig eiendom? 

Alle som svarte direkte på dette spørsmålet svarte «Ja». Noen legger vekt på 
at ordningen bør begrenses noe at hensyn til jakt i indre skjærgård og nær 
opptil viktige næringsområder for sjøfugl. 

2. Blir skjærgården mer, mindre eller like attraktiv som friluftslivsarena på høsten 
som følge av denne forsøksordningen? 

Av de som svarte direkte på dette spørsmålet mente de fleste at skjærgården 
blir mer, eller minst like attraktiv. De øvrige mente den ble uforandret. Av 
andre svar fremgår det at det er misnøye med jakt i indre deler av 
skjærgården. 

3. Har det vært tilfeller av at sjøfugljakt har vært til hinder for annen 
friluftslivsaktivitet. I tilfelle når og hvor? 

Det ble ikke opplyst om tilfeller relatert til denne forsøksordningen.  

4. Har det vært tilfeller av for mange jegere på et sted? I tilfelle når og hvor? 

Det ble ikke opplyst om tilfeller relatert til denne forsøksordningen.  

5. Er det registrert noen endring i omfanget av ulovlig jakt fra land uten 
grunneiers tillatelse eller fra båt med motor? 

Ingen hadde registrert endringer i omfanget av ulovlig jakt utover enkelte 
andrehåndsopplysninger om at det nå var mindre ulovlig jakt. For øvrig ble det 
kommentert at dette er et vanskelig spørsmål å besvare. 

6. Gir brosjyren om forsøksordningen tilstrekkelig informasjon for jegere og 
andre brukere av skjærgården? 
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De fleste var fornøyde med informasjonsverdien av brosjyren, men det ble 
kommentert at kartet kunne vært bedre og det var noen uklarheter når det 
gjelder registreringsordning i Søgne. 

 

For de som selv har deltatt som jeger: 

Spørsmålene 7-11 ble besvart av fire bidragsytere, de øvrige hadde ikke selv deltatt 
på jakt. 

7. Er det noen områder som egner seg lite til sjøfugljakt? I tilfelle hvor og 
hvorfor? 

Alle svarte «nei» på dette spørsmålet. 

8. Har du opplevd at det blir for mange jegere på noen områder? Gjerne 
utfyllende svar på hvordan dette eventuelt ble løst. 

De fleste svarte «nei», men en hadde opplevd det ved et tilfelle. Dette ble løst 
ved «førstemann til mølla» - prinsippet.  

9. Har du opplevd uheldige / farlige episoder som kan relateres til 
forsøksordningen? 

Alle svarte «nei» på dette spørsmålet. 

10. Ser du mye søppel/tomhylser på områdene? 

Alle svarte «nei» på dette spørsmålet. 

11. Ser du mer, mindre eller like mye ulovlig jakt etter ordningen ble innført? 

Halvparten mente det var mindre ulovlig jakt etter at ordningen ble innført. De 
øvrige hadde ingen erfaringer å bygge på når det gjaldt dette spørsmålet. 

 

Om eventuelle endringer, forutsatt at ordningen videreføres: 

12. Har du/dere konkrete forslag til områder som bør tas ut av ordningen? 
Hvorfor? 

Foreningen «Skolehuset» Ny-Hellesund mener at jakttrykket i indre skjærgård 
er for stort. De mener at følgende øyer bør tas ut av ordningen: Herøya, Indre 
Hellersøya, Helgøya og Store og Lille Kalholmene. Tilsvarende synspunkt ble 
fremmet av Søgne kommune. De øvrige svarte «nei» på dette spørsmålet. 

13. Har du/dere forslag til nye offentlige områder som kan være egnet for 
ordningen? 
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NJFF foreslår flere aktuelle offentlige områder i Kristiansand. På sørsiden av 
Flekkerøy er det flere aktuelle holmer og skjær. Også områdene på og rundt 
Østre Randøy. Revholmene og deler av Dvergsøya kunne også være aktuelt. 
Mandal kommune forslår Sandøy som har lun havn for de fleste vinder. De 
øvrige hadde ingen forslag. 

14. Bør starttidspunktet fremskyndes til 10. september, for samkjøring med den 
generelle jakttiden på skagerakskysten?  

På dette spørsmålet var det delte oppfatninger. Mandal kommune mente 
jakten ikke bør starte før 10. oktober. Av andre som inntok standpunkt ønsket 
3 å beholde dagens dato, mens 4 ønsket samkjøring til 10. september.  

 

Testing av jaktområde 
For å få førstehånds kjennskap til et av Vest-Agders jaktområder ble det gjennomført 
en jakttur 1. – 2. oktober på Mågeheia i Mandal. Formålet var å teste området med 
hensyn til egnethet for jakt. Det var også et håp om å møte andre personer, enten 
jegere eller andre brukere, for intervju. Ingen andre gikk i land på området så dette 
lyktes ikke. For øvrig ble det observert annen aktivitet i området, både omfattende 
aktivitet i forbindelse med hummerfiske og et stygt tilfelle av ulovlig jakt fra motorbåt. 

 
Bilde 2: Posteringsjakt etter sjøfugl, delvis skjult i fjellkløft. Typisk form for jaktutøvelse ved sjøfugljakt 
fra holme i skjærgården. Gir trygg jaktutøvelse med god oversikt.  
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Diskusjon / anbefalinger 

Undersøkelsen la opp til at alle kunne gi svar, både offentlige instanser, 
interesseorganisasjoner, private aktører og enkeltpersoner. Det fleste spørsmål var til 
alle, mens noen var forbeholdt de som selv hadde vært på jakt. Det ble gjennomført 
en tilsvarende undersøkelse i Aust-Agder og Telemark i 2007 som viste en generell 
positiv holdning til tilsvarende ordninger der. 
 
Samlet sett er forsøksordningen med sjøfugljakt fra utvalgte offentlige eiendommer 
også positivt mottatt i Vest-Agder, dog med noen flere motforestillinger enn i Aust-
Agder og Telemark. Dette dreier seg spesielt om de indre delene av skjærgården i 
Søgne.  
 
Jakting i indre skjærgård 
Det er ikke tvil om at det av og til oppstår uheldige eller farlige episoder relatert til 
jaktutøvelse uavhengig av sted og jaktform. Dette er noe jegere alltid har ansvar for å 
unngå, jf § 19 i Viltloven: «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». Tilrettelegging for sjøfugljakt på offentlige 
eiendommer i skjærgården har som et av formålene å redusere konfliktpotensialet 
som er knyttet til jakt i indre skjærgård, ved å kanalisere jaktøvelsen til godt egnede 
steder. I denne sammenheng er det den indre skjærgården i Søgne som trekkes 
fram i tre av de innsendte svarene. Innspillene gjelder delvis generell jakting på 
sjøen, der det oppleves at enkelte jegere går for nært opptil bebyggelse under 
jaktutøvelsen. Også noen av de tilrettelagte offentlige arealene ansees å være for 
nært og foreslås unntatt fra ordningen. Det lyktes ikke å tilrettelegge for sjøfugljakt på 
offentlige eiendommer i Kristiansand i forsøksordningen. Dette kan ha gitt økt 
jakttrykk i Søgne, som nærmeste kommune for jegere i Kristiansand. 
 
Fri jakt på egnede offentlige eiendommer i skjærgården vil sannsynligvis redusere 
omfanget av jakt fra båt i indre skjærgård, men ikke fjerne den helt. Særlig ved dårlig 
vær kan denne jaktformen være eneste mulighet for de som ønsker dette. I 
utgangspunktet er dette en lovlig friluftslivsaktivitet så lenge viltloven med forskrifter 
følges. Områdene som ønskes unntatt i Søgne er nok de mest nærliggende til 
bebyggelse i denne forsøksordningen. Det kan virke fornuftig å unnta noen eller alle 
de foreslåtte områdene, samtidig som det også arbeides for å tilrettelegge for 
sjøfugljakt på områder i Kristiansand kommune. 
 

Ulovlig / farlig jakt 
Ulovlig jakt er et problem i skjærgården, uavhengig av denne ordningen. Dette 
gjelder jakt fra båt med motor og jakt fra land uten grunneiers samtykke. Det gjelder 
også jakting som i utgangspunktet utføres på lovlig vis i båt uten motor, men der 
jegere beveger seg for nært opp til bebyggelse. I hvor stor grad dette er et problem 
er vanskelig å vurdere, noe også svarene i denne undersøkelsen viser. 
 
For uten å gi ærlige jegere en enklere tilgang til gode jaktområder er det rimelig å 
anta at tilrettelegging for sjøfugljakt fra offentlige eiendommer også reduserer 
omfanget av ulovlig jakt.  
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Av tilbakemeldingen i denne undersøkelsen var det lite som tydet på ulovlige eller 
farlige jaktepisoder. Men under jaktturen 1. – 2. oktober på Mågeheia oppsto et stygt 
tilfelle. Jakten ble utført med lokkefugler, både skarv og ender. Det ble så postert 
med naturlig kamuflering i fjellkløfter (bilde 2). Situasjonen startet ved at det først ble 
hørt gjentatte hagle-skudd utenfor en holme i nærheten. Straks etter kom en 
motorbåt kjørende fra stedet med fire personer om bord. Etter kort tid dreide båten i 
retning av de utlagte lokkefuglene (bilde 3) og det virket som folkene om bord gjorde 
seg klar til å skyte. Situasjonen ble avverget i siste liten ved å gå fram fra 
skjulestedet og signalisere med armene. Båten dreide av og forsvant i stor fart. 
Situasjonen ble meldt til Statens Naturoppsyn i etterkant, men på grunn av tåke var 
det uaktuelt å følge opp situasjonen der og da. En nesten identisk episode opplevde 
undertegnede i Tvedestrand for noen år siden. 
 
Ulovlig og farlig jakting på andre steder og måter enn det som legges til rette for 
gjennom forsøksordningen er i utgangspunktet lite relevant for denne evalueringen. 
Men situasjonen beskrevet over er dessverre ikke unik, så det foreslås at 
problemstillingen i større grad belyses i nytt informasjonsmateriell. Det kan faktisk 
være på sin plass å advare mot at andre kan ta feil og betrakte dine lokkefugler som 
«ekte vare». 
 
 

 
Bilde 3: Bruk av lokkefugler, både imitasjoner av skarv på skjær og flytende plast-ender. Legg merke til 
skarven ytterst til venstre, en liten storskarv (mellomskarv) som forsøkte å få innpass blant de noe 
større kryssfiner-skarvene. 



              Side 8 av 30 

 

epost:  gustavsen@naturanalyser.no Nett: http://www.naturanalyser.no/  
tlf: 92 89 66 46    

Adresse: Varpeveien 26, 3728 Skien    

 

 

1. oktober vs. 10. september. 
Starttidspunktet for den generelle sjøfugljakten i skjærgården er 10. september. Fra 
den datoen kan jegere ferdes med båt uten motor eller jakte fra land forutsatt avtale 
med grunneier. I Telemark og Aust-Agder starter sjøfugljakten også 10. september 
på offentlige eiendommer. På spørsmål om dette også bør gjelde i Vest-Agder var 
meningene delte, av de som tok standpunkt ønsket halvparten 10. september, mens 
de øvrige dagens ordning eller seinere. 
 
Med unntak av misnøye med enkelte områder innerst i Søgne virker ordningen å 
være i liten konflikt med andre brukergrupper. Dersom ordningen videreføres uten de 
nevnte områdene i Søgne og samtidig suppleres med gode områder i Kristiansand 
forslås det å endre jaktstart til 10. september. Dette samordner og forenkler 
regelverket. Jegere vil jo uansett på lovlig vis kunne jakte fra båt uten motor tett opptil 
de gjeldende områdene fra 10. september. 
 

Bruksfrekvens 
Det er lite som tyder på at tilbudet om fri jakt på offentlige områder i skjærgården blir 
mye brukt. På Mågeheia 1. – 2. oktober var det ingen andre jegere til tross for perfekt 
jaktvær, det vil si vindstille og varmt. Mandal kommune hadde inntil 2010 en egen 
ordning der jegere måtte løse jaktkort for å få tilgang. Denne ordningen ble opphevet 
før 2011-sesongen fordi inntektene knapt forsvarte utgiftene til annonsering. Blant de 
som svarte på denne undersøkelsen var det 4 av 11 som baserte svarene på egen 
jakterfaring. Basert på ulike artikler, jaktrelaterte blogger/diskusjonsforum virker det å 
være stor interesse for sjøfugljakt, noe som skulle tilsi større bruksfrekvens enn det 
som virker å være tilfelle. Sannsynligvis er interessen ulikt fordelt, stor for noen – 
men gjennomsnittlig lav. Jaktformen er utstyrskrevende med behov for båt, 
lokkefugler og kamuflasjeutstyr. Været kan være lunefullt på sjøen om høsten, og 
sette stopper for en planlagt tur. 
 
En lav bruksfrekvens tilsier ikke at ordningen er unødvendig. Det bidrar heller til at de 
få som ønsker det kan utøve jakta uten nevneverdig sjenanse ovenfor andre. I 
motsatt fall, ved eventuell stor bruksfrekvens, ville det vært behov for reguleringer. 

Andre vurderinger 
Tilgjengelige statistikker fra Statistisk Sentralbyrå ble gjennomgått for å se etter 
endringer i antall jegere og felt vilt. Det ble ikke registrert noen endringer av 
betydning som kan relateres til denne forsøksordningen. 
 
Det ble også søkt etter relevante nyhetssaker til temaet uten at det ble funnet noe av 
betydning for konklusjonen.  
 

Samlet anbefaling 
Basert på denne gjennomgangen av tilgjengelig materiale vurderes forsøksordningen 
som vellykket. Enkelte områder i Søgne bør utgå, mens det bør arbeides for å 
innlemme nye områder i Mandal og Kristiansand. Ordningen bør videreføres på 
permanent basis, med jaktstart 10. september. Staten og kommunene bør som 
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rettighetshavere forbeholde seg retten til å avslutte eller endre ordningen dersom det 
skulle oppstå behov for dette. Informasjonsbrosjyren bør oppdateres og forbedres. 
 
 
Skien, 4. januar 2012. 
 
 
 
 
Per Øyvind Gustavsen  
 
Vedlegg:  
1. Brev ut, med adresseliste 
2. Kopi av innkomne svar. 
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Vedlegg 1: Brev ut, med adresseliste 
 
Etter adresseliste 
 
 
  
 
 
EVALUERING AV FORSØKSORDNING - SJØFUGLJAKT FRA OFFENTLIG EIENDOM 

I SKJÆRGÅRDEN I VEST-AGDER 1. OKTOBER – 23. DESEMBER 2007-2011 

 

Som et bidrag til å øke det organiserte jakttilbudet i Vest-Agder åpnet Fylkesmannen 
og kystkommunene i Vest-Agder for allmenn sjøfugljakt fra utvalgte holmer og skjær 
den 1. oktober 2007. Forsøksordningen gjelder jakt på sjøfugl fra utvalgte offentlige 
eiendommer i skjærgården i perioden 1. oktober til 23. desember. Forsøksordningen 
gjaldt for fem år og skal nå evalueres for å avgjøre eventuell videreføring eller 
endringer.   

Forsøksordningen kom som et tillegg til den eksisterende regelen om at norske 
statsborgere og utenlandske statsborgere som har bodd mer enn et år i landet kan 
jakte sjøfugl på sjøen fra båt uten motor fra 10. september. Motor i forbindelse med 
jakt er kun tillatt 2 km fra fastland, øyer, holmer og skjær. All jakt fra tørt land utover 
områdene nevnt i forsøksordningen forutsetter avtale med grunneier. Grensen mot 
sjøen varierer med tidevannet. I tillegg gjelder sentrale forskrifter om utøvelse av jakt.  

Høsten 2011 blir siste jakthøst innenfor denne forsøksperioden. Vest-Agder 
fylkeskommune har bevilget midler til evaluering som gjennomføres av Gustavsen 
Naturanalyser. Det ønskes innspill på positive og negative effekter av ordningen 
samt forslag til endringer.  

Nedenfor listes det opp noen av de aktuelle temaene det ønskes innspill på: 

Spørsmål til alle: 

1. Er det riktig av staten og kommunene å legge til rette for sjøfugljakt på 
offentlig eiendom? 

2. Blir skjærgården mer, mindre eller like attraktiv som friluftslivsarena på høsten 
som følge av denne forsøksordningen? 

3. Har det vært tilfeller av at sjøfugljakt har vært til hinder for annen 
friluftslivsaktivitet. I tilfelle når og hvor? 

4. Har det vært tilfeller av for mange jegere på et sted? I tilfelle når og hvor? 

5. Er det registrert noen endring i omfanget av ulovlig jakt fra land uten 
grunneiers tillatelse eller fra båt med motor? 
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6. Gir brosjyren om forsøksordningen tilstrekkelig informasjon for jegere og 
andre brukere av skjærgården? 

 

For de som selv har deltatt som jeger: 

7. Er det noen områder som egner seg lite til sjøfugljakt? I tilfelle hvor og 
hvorfor? 

8. Har du opplevd at det blir for mange jegere på noen områder? Gjerne 
utfyllende svar på hvordan dette eventuelt ble løst. 

9. Har du opplevd uheldige / farlige episoder som kan relateres til 
forsøksordningen? 

10. Ser du mye søppel/tomhylser på områdene? 

11. Ser du mer, mindre eller like mye ulovlig jakt etter ordningen ble innført? 

 

Om eventuelle endringer, forutsatt at ordningen videreføres: 

12. Har du/dere konkrete forslag til områder som bør tas ut av ordningen? 
Hvorfor? 

13. Har du/dere forslag til nye offentlige områder som kan være egnet for 
ordningen? 

14. Bør starttidspunktet fremskyndes til 10. september, for samkjøring med den 
generelle jakttiden på skagerakskysten?  

 

Vi håper flest mulig tar seg tid til å svare på spørsmålene. Svar på de spørsmålene 
som føles relevante, og oppgi spørsmålsnummeret før svaret. Send svar helst pr e-
post til gustavsen@naturanalyser.no innen utgangen av november. Eventuelt kan 
dere ringe direkte på tlf. 92 89 66 46. 

Hilsen  
Per Øyvind Gustavsen 
  
Gustavsen naturanalyser, orgnr: 988 443 751 
epost: gustavsen@naturanalyser.no 
web: http://www.naturanalyser.no/ 
tlf: 92 89 66 46 
 
 

 

mailto:gustavsen@naturanalyser.no
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Vedlegg: Brosjyre om forsøksordningen. 

Adresseliste: 

Navn Adresse Postadresse 

Flekkefjord kommune Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD 

Farsund kommune Postboks 100 4552 FARSUND 

Lyngdal kommune Postboks 353 4577 LYNGDAL 

Lindesnes kommune Postboks 183 4524 SØR-AUDNEDAL 

Mandal kommune Postboks 905 4509 MANDAL 

Søgne kommune Postboks 1051  4682 SØGNE 

Kristiansand kommune Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand 

Vest-Agder Fylkeskommune Serviceboks 517 Lund 4605 Kristiansand S 

Direktoratet for naturforvaltning Tungasletta 2 7047 Trondheim 

Fylkesmannen i Vest-Agder Postboks 513 Lundsiden 4605 Kristiansand 

Statens Naturoppsyn Tordenskjoldsgt 65 4605 Kristiansand 

KV Agder, v/Kystskvadron Sør Postboks 75, 
Haakonsvern 

5886 Bergen 

Kystverket Sørøst Postboks 1502 6025 ÅLESUND  

Norsk Ornitologisk Forening avd. 
Vest-Agder 

Boks 196 4501 Mandal 

Norges Jeger og Fiskeforbund, avd. 
Vest-Agder 

Skippergt. 21 4611 KRISTIANSAND S 

 
Farsund og Lyngdal JFF 

v/ Geir Gjertsen, 
Dragedalen 

4580 LYNGDAL 

Flekkefjord og Omegn Jff Postboks 272 4402 FLEKKEFJORD 

Kristiansand S JFF Skippergt. 21 4611 KRISTIANSAND S 

Lindesnes Jff v/ Steinar Haaland, 
Vestlibakken 9 

4520 SØR-AUDNEDAL 

 
Mandal og Omegns Jff 

V/ Kari Røysland, 
Setesdalsveien 319 

4618 KRISTIANSAND S 

 
Søgne JFF 

v/ Frank Severinsen, 
Torvmosløyfa 22 

4640 SØGNE 

Midt-Agder Friluftsråd Postboks 207 4662 Kristiansand 

Friluftsrådet Region Mandal Bryggegata 10 4514 MANDAL 

Lister Friluftsråd Nordberg Fort 4560 Vanse 

Forum for natur og friluftsliv i Agder 
(FNF Agder) 

Skippergt. 21  4611 KRISTIANSAND S 

Naturvernforbundet i Vest-Agder v/  Peder Johan 
Pedersen, Ny-Hellesund 

4640 Søgne 

Bragdøya kystlag v/Kari Gislefoss Hamre, 
Pb. 8317 

4676 Kristiansand 

Søgne kystlag v/Thor Borø, Dvalås 10 4640 Søgne 

Mandal kystlag v/Arne Andersen, Pb 529 4504 Mandal 

Sæløer og Lista kystlag v/ William Andersen, 
Kaneheia 34 

4550 Farsund 

Flekkefjord kystlag 
 

v/ Bjørn Velund, 
Skådevikveien 13 

4400 Flekkefjord 

Lindesnes kystlag 
 

v/ Trond Skog, 
Lohnebekken 

4520 Sør-Augnedal 

DNT sør Postboks 633 4665 Kristiansand 

Fedrelandsvennen Postboks 369 4664 Kristiansand 

NRK Sørlandet Postboks 413 4664 Kristiansand 
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Vedlegg 2: Kopi av innkomne svar (11 stk). 

 
Farsund og Lyngdal jakt- og fiskerforening (epost 15/9-2011) 
 
 
Hei 
 
1.Ja 
2.Mer attraktiv 
3.Har ingen kjenskap til slike tilfeller 4.Ingen registrerte 5.Ingen registret endring av ulovlige jakt 
6.Informativ brosjyre 7.Nei 8.Ja,første mann til mølla 9.Nei 10.Nei 11. Litt mindre 12.Nei 13.nei 
14.Nei 
 
MVH 
Farsund og Lyngdal jakt og fiskeforening Geir aanon Gjertsen 
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Søgne Jeger og fiskerforening (epost 19/9-2011): 
 
Svar fra Søgne jeger og fiskeforening ved Frank Severinsen 
 

1) Ja 

2) Uforandret 

3) Nei 

4) Nei 

5) Nei 

6) Ja 

7) Nei 

8) Nei 

9) Nei 

10) Nei 

11) Mindre 

12) Nei 

13) Alt offentlig 

14) Ja 

 

 

Mvh Frank 
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Søgne Kystlag (brev okt. 2011) 
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Fylkesmannen i Vest-Agder (epost 22/9-2011) 
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Søgne kommune (epost 13/10-2011) 
 

 

Søgne kommune 
 

Arkiv:                   K45 
Saksmappe:          2007/12 -27893/2011 
Saksbehandler:    Helge Reisvoll 
Dato:                   27.09.2011 

 
 

Saksframlegg 
 

Skjærgårdsjakt - Sjøfugljakt - på utvalgte offentlige 
eiendommer i Vest-Agder 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

159/11 Plan- og miljøutvalget 12.10.2011 

 
  
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Søgne kommune støtter videreføring av ordningen med sjøfugljakt fra offentlige 
eiendommer i Vest-Agder. 
 

 

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 12.10.2011  
 

Behandling: 

Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak: 
 
Søgne kommune støtter videreføring av ordningen med sjøfugljakt fra offentlige 
eiendommer i Vest-Agder. 
 
Repr. Pedersen (SV) fremmet forslag: 
 
Søgne kommune støtter videreføring av ordningen med sjøfugljakt fra offentlige 
eiendommer i Vest-Agder med følgende endringer: 
 
Sjøfugljakt har hatt en stor økning i Søgne de seneste årene. Det fører til 
interessemotsetninger når jakt foregår i den indre skjærgården tett på fastboende, 
hyttefolk og annet friluftsliv. Søgne kommune har relativt små sjøarealer og et høyere 
antall øyer i offentlig eie som der er åpnet jakt fra enn andre kommune i fylket. Det 
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fører til et stort jakttrykk som også lokalt kan være negativt for det biologiske 
mangfoldet. 
 
Plan- og miljøutvalget i Søgne mener derfor at følgende øyer bør tas ut av ordningen; 
Hærøya, Indre Hellersøy, Helgøya og Kallholmene. 
 
Votering: 
SV sitt forslag satt opp mot rådmannens forslag til vedtak. SV sitt forslag vedtatt med 
5 stemmer mot 4 stemmer (FRP, KRF). 

Vedtak: 

Søgne kommune støtter videreføring av ordningen med sjøfugljakt fra 
offentlige eiendommer i Vest-Agder med følgende endringer: 
 
Sjøfugljakt har hatt en stor økning i Søgne de seneste årene. Det fører til 
interessemotsetninger når jakt foregår i den indre skjærgården tett på 
fastboende, hyttefolk og annet friluftsliv. Søgne kommune har relativt små 
sjøarealer og et høyere antall øyer i offentlig eie som der er åpnet jakt fra enn 
andre kommune i fylket. Det fører til et stort jakttrykk som også lokalt kan være 
negativt for det biologiske mangfoldet. 
 
Plan- og miljøutvalget i Søgne mener derfor at følgende øyer bør tas ut av 
ordningen; Hærøya, Indre Hellersøy, Helgøya og Kallholmene 
 
 
 

 

Bakgrunn for saken: 

Søgne kommune har siden 1.oktober 2007 deltatt i forsøksordning med sjøfugljakt 
fra utvalgte holmer og skjær. Dette er en jakt som allmennheten kan delta i fra 
offentlig eide holmer og skjær i motsetning til privateide holmer og skjær hvor 
grunneier har jaktretten. Jakttiden er mellom 1. oktober og 23. desember. 
Ordningen gjelder ut jaktåret 2011 og skal deretter evalueres. 
Evalueringen er igangsatt av Vest-Agder fylkeskommune. 
 

Saksutredning: 
 
Saksbehandler mener ordningen har funger bra og vi har ikke hatt negative 
tilbakemeldinger. All form for jakt kan av enkelte brukergrupper oppfattes som 
negativ. Det er allikevel slik at jakt er en form for friluftsliv og det er det offentliges 
plikt å tilrettelegge for slik aktivitet. Slik jaktretten er utformet i Norge er det en 
eksklusiv grunneierrett og det er derfor viktig at det offentlige tilrettelegger for 
allmennheten slik at flest mulig kan drive også denne form for friluftsliv. 
Det er vanskelig å se at ordningen har vært til hinder for annen friluftsaktivitet og det 
er slik at aktiviteten i skjærgården er sterkt redusert når vi kommer til oktober. Vi har 
ikke mottatt tilbakemelding på at den jakt som foregår i forbindelse med den 
angjeldende ordningen har ført til problemer fra friluftslivet. Vi har hatt enkelte 
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tilbakemeldinger på uregelmenter sjøfugljakt på det åpne hav men det er meget 
begrenset antall. 
Saksbehandler mener kommunen, som grunneier, bør stille arealer til disposisjon for 
allmennheten og at den ordningen som er foreslått og har vært praktisert i de senere 
år videreføres. 
Saken sendes ikke på høring til berørte organisasjoner da disse høres i egen høring 
som samordnes av Fylkeskommunen. 
 

Rådmannens merknader: 

Rådmannen er enig i saksbehandler vurdering og har ikke ytterligere merknader. 
 
 
 
Vedlegg 
1 Evaluering av forsøksordning - Sjøfugljakt fra offentlig eiendom i skjærgården i 

Vest-Agder 01.10. - 23.12.2007 - 2011 
2 Orienteringer - forsøksordning 2007-2011 med allmenn sjøfuglejakt på utvalgte 

offentlige eiendommer i Vest-Agder 
 3    Folder 
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Mandal kommune (epost og brev 5/12-2011) 
 

 
 
 
 

MANDAL KOMMUNE 
Tjenesteutvikling 

 
Gustavsens Naturanalyser 
Varpeveien 26 
 
3728 SKIEN 

 
 

 
DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 

 
 

 2008/1957 -  54  Hallfrid Jostedt, 38273015 K00 02.11.2011 

 
 
EVALUERING AV FORSØKSORDNING SJØFUGLJAKT 2007-2011 
 

 
Mandal kommune har følgende svar, i samarbeid med parkvesen/skjærgårdstjenesten: 
 
1. Er det riktig av staten og kommunene å legge til rette for sjøfugljakt på 
offentlig eiendom? 
Ja, det er bedre å få jakten i ordnede former. 
 
2. Blir skjærgården mer, mindre eller like attraktiv som friluftslivsarena på høsten 
som følge av denne forsøksordningen? 
Har ingen betydning. 
 
3. Har det vært tilfeller av at sjøfugljakt har vært til hinder for annen 
friluftslivsaktivitet. I tilfelle når og hvor? 
Ukjent. 
 
4. Har det vært tilfeller av for mange jegere på et sted? I tilfelle når og hvor? 
Ukjent. 
 
5. Er det registrert noen endring i omfanget av ulovlig jakt fra land uten 
grunneiers tillatelse eller fra båt med motor? 
Ukjent. 
 
6. Gir brosjyren om forsøksordningen tilstrekkelig informasjon for jegere og 
andre brukere av skjærgården? 
Ukjent. 
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Om eventuelle endringer, forutsatt at ordningen viderefores: 
12. Har du/dere konkrete forslag til områder som bor tas ut av ordningen? 
Hvorfor? 
Nei. 
 
13. Har du/dere forslag til nye offentlige områder som kan være egnet for 
ordningen? 
Sandøy, - har en lun havn for de fleste vinder. 
 
 
14. Bør starttidspunktet fremskyndes til 10. september, for samkjøring med den 
generelle jakttiden på Skagerrakkysten? 
Nei, jakten bør ikke starte før 10. oktober. 
 
 
 
 
 

Med hilsen 
 
 
 

Hallfrid Jostedt 
rådgiver 

 
 
 
Kopi til: 
Arvid Guldbrandsen    
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Bragdøya kystlag (epost  13/11-2011) 
 
 
 

Evaluering av forsøksordning er sendt til Bragdøya kystlag og jeg har blitt bedt om å svare på denne. 
  

Etter å ha forhørt meg med en del medlemmer og ut fra egen erfaring svarer jeg som følger: 
  

Sjøfugljakt er en del av kystkulturen, og en hvis beskatning av sjøfugl er det vel få som er i mot så 

lenge det skjer på en forsvarlig og hensynsfull måte. 
Sjøfugljakta er ikke like viktig i matauk sammenheng som før, men gir naturopplevelser og spenning. 

Det hevdes av enkelte at skarv og ærfugl har blitt så mange at de er en trussel for hummer- og 
fiskyngel. 

  

Sjøfugljakt har nok ikke en stor plass blant medlemmene i Bragdøya kystlag, men det kan være fordi 
det er relativt langt fra Kristiansand til første øy man kan jakte på. 

 
  

Deres spørsmål: 
1. Ja 

2. Minst like attraktiv 

3. Har ikke hørt om det 
4. Har heller ikke hørt om det. Jegere er vel ikke kjent for å gå i veien/forstyrre for hverandre. 

5. Har ikke hørt om det. 
6. Ja 

  

7. Ikke hørt om det 
8. Ikke hørt om det 

9. Ikke hørt om det 
10. Nei 

11. Det er flere år siden jeg har sett det  

  
12. Nei 

13. Det kan nok være mulig at flere hadde benyttet seg av dette friluftstilbudet hvis flere øyer (også 
private) nærmere Kristiansand hadde blitt gjort tilgjengelig for sjøfugljakt, hvor man kan sitte å vente 

på trekk eller gå i land for å finne skadeskutt fugl.  
  

14. Tidligere jakt kan skape konflikt. Etter 1.oktober er det langt færre båter på sjøen. 

  
  

Vennlig hilsen 
Gabriel Solem i Bragdøya kystlag 
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Norges Jeger og Fiskerforbund, avdeling Vest-Agder (epost 18/11-2011). 
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Flekkefjord & Omegn JFF (epost 30/11-2011) 
 

Svar på evaluering fra Flekkefjord & Omegn JFF. 
------------------------------------------------------------------ 
  
1. Ja. De offentlige eiendommene bør kunne brukes mest mulig, og av flest mulig.  
  
2. Skjærgården blir mer attraktiv som friluftsarena. Om høsten er det lite annen 
aktivitet på sjøen, så jegerne fortrenger ikke andre brukere. 
  
6. Kartet kunne vært bedre. 
  
8, 9 og10. Nei. 
 
11. Har ikke sett ulovlig jakt når jeg har vært ute. 
  
14. Ja. Slutten av september er ikke høysesong for båtfolk, så det blir nok 
problemfritt. Det kan heller vurderes å ha jaktstart 1. oktober på enkelte steder. 
  
  
Vennlig hilsen 
Flekkefjord & Omegn JFF 
Lise Berit Jenssen 
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Foreningen ”Skolehuset” Ny-Hellesund (brev 28/11-2011) 
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Naturvernforbundet i Vest-Agder (epost 5/12-2011). 
 

  
 

Vest-Agder Fylkeskommune 

ved Gustavsen Naturanalyser 

 

Merknader til evaluering av forsøksordning – sjøfugljakt fra offentlig eiendom i skjærgården 

2007 - 2011 

 

Naturvernforbundet synes det er positivt at forsøksordningen blir underkastet en bred høring.  

Sjøfugljakt har lange tradisjoner i vår landsdel og var en viktig matressurs for 

kystbefolkningen. Imidlertid har bestandene av mange sjøfuglarter vært i alvorlig tilbakegang 

de seneste årene, og antallet jaktbare arter har derfor blitt færre. Dette var en av grunnene til at 

Miljøverndepartementet fra 1997 åpnet for jakt på ærfugl som inntil da hadde vært totalfredet 

i over 50 år; for å gi landsdelen et jaktobjekt.  

Fra jegerhold har det vært viktig å legge til rette for og oppmuntre til sjøfugljakt. Det har 

derfor også fra det offentlige vært et ønske å gi et større organisert jakttilbud, særlig til unge 

mennesker. Vår oppfatning er at sjøfugljakt øker flere steder i fylket, og at den i økende grad 

foregår i den aller innerste skjærgården fra kano, kajakk, robåt og fra land. Vi tror de 

kystnære bestandene av ender og ærfugl har en større fortrolighet til mennesker og er derfor et 

relativt lett jaktobjekt. Det kan være en årsak til at kystnær sjøfugljakt øker samtidig med at 

denne delen av skjærgården er bedre skjermet ved uvær. 

Naturvernforbundet har derfor på et prinsipielt grunnlag stilt spørsmål om det er ønskelig å 

jakte i den aller innerste skjærgården av hensyn til fastboende, hyttefolk og det øvrige 

friluftslivet. Når halvtamme ender og ærfugl skytes i folks nærområder, utløser det ubehag og 

negative naturopplevelser for en rekke mennesker, samtidig med at selv skuddbildet vekker 

ubehag og utrygghet. 

For Skagerrakkysten har det i mange år vært nedfelt i viltloven at jakt på sjøen ikke kan 

begynne før 10.09. Dette av hensyn til friluftslivet. Vår oppfatning er at det friluftslivet 

som det her blir tatt et spesielt hensyn til, utvider sin bruk av skjærgården på høsten i 

tid. Dette har trolig sammenheng med svært gode fritidsbåter og fritidshus, men trolig 

også med nye former for friluftsliv. Vi ser, for eksempel en tydelig økning i bruken av 

kajakk på havet, også i vinterhalvåret. Og i begynnelsen av oktober bruker mange 

familier skjærgården da skolene har høstferie. 

En vesentlig naturopplevelse for denne allmennheten er fornybare naturopplevelser knyttet til 

dyre- og fugleliv. Vi finner ofte små leserinnlegg/dikt i lokalaviser som viser hvilken 

betydning slike fornybare naturopplevelser har for svært mange.  

Dette er forhold som forvaltningen bør merke seg. Norges Naturvernforbund har derfor levert 

inn synspunkter på kystnær sjøfugljakt på Skagerrakkysten til Direktoratet for 

naturforvaltning til revisjon av de nye jakttidene. Naturvernforbundet gir her uttrykk for at det 

bør bli lettere for kommunene å skjerme visse sjøområder for jakt på havet, da i den aller 

innerste skjærgården. 

Naturvernforbundet i Vest-Agder vil i tråd med dette be om at disse spørsmålene blir vurdert i 

forbindelse med evalueringen av forsøksordningen. Der sjøfugljakt kan oppfattes negativt for 

fast bosetting, hyttebebyggelse eller annet friluftsliv bør offentlig eiendom ikke åpnes for jakt. 

 



              Side 30 av 30 

 

epost:  gustavsen@naturanalyser.no Nett: http://www.naturanalyser.no/  
tlf: 92 89 66 46    

Adresse: Varpeveien 26, 3728 Skien    

 

I særlig grad vil det være tilfellet i Søgne kommune for øyer rett utenfor Langenes og i og tett 

ved Ny-Hellesund. 

Vi registrerer for øvrig at ingen øyer i Kristiansand i følge informasjonsfolder er åpnet for 

sjøfugljakt. Det bidrar til et større jakttrykk i Søgne og kan trolig i noen grad forklare den 

klare tendensen i økning av kystnær jakt i denne kommunen.  

Søgne kommune utpreger seg med et langt høyere antall øyer i offentlig eie som det kan 

jakters fra, men som samtidig er en av de kommunene i fylket som har de minste sjøarealene. 

Naturvernforbundet vedtok på landsmøtet i august 2011 at det bør opprettes referanseområder 

for biologisk mangfold i Norge. Dette innebærer blant annet at vi mener at noen områder bør 

være jaktfrie. 

Naturvernforbundet i Vest-Agder ber om at jakt fra offentlig eiendom ikke tillates der disse 

ligger nær opptil viktige næringsområder for sjøfugl der jakt vil være uheldig. 

 

Kristiansand 05.12. 2011 

Postboks 718 

4666 Kristiansand                Torbjørn Fredriksen (fylkesleder)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


