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Forord
Langs vår l angstrakte kyst har sjø fuglene vært en høyt verdsatt ressurs i uminnelige tider . I
tidligere tider var dun og egg like viktige pr odukt som kjøttet. Sjøfuglene har tradisjo nelt
vært lo kal befo lkningens ressurs. Jakta er lett tilgjengelig, m en krever mye lokalkunnskap og
er utsatt for vær og vind.
Fl er e av de artene som tradisjonelt ble jaktet har hatt betydelig bestandsnedgang fo rårsaket
av næringsbrist og miljø påvirkninger og er av den grunn fr edet for jakt i dag. Dette har
påvir ket interessen for sjøfugljakt mange steder langs kysten. Det er im idlertid fortsatt en
rekke sjøfugl arter som produserer et sto rt høstbart overskudd og kan jaktes.
De gamle jakttr adisjonene l ever fortsatt mange steder, men rekrutteringen til denne jaktformen er lav. Vi håper at vi gjenno m å fo rmidle m ul ighetene kan stimulere nye jegere til å
forsøke denne fasinerende o g sær egne jaktfo rmen so m stiller mange nye krav til oss som
jeger e.
Dersom du er gl ad i havet, er det lite som kan måle seg med stemningen du opplever på et
skjær i so lrenningen en fin hø stm orgen når lo kkefuglene ligger o g dupper i sjøen. Lukten av
frisk sjø o g lyden fra dønningene som slår m ot hardt fjell blir brått glemt når du oppdager
striper av trekkende fugl komm e til syne i himmelranden på veg inn mot skjærene. Få jaktformer kan gi like mye spenning i like spektakulære rammer som ei vel forberedt og vellykket sjø fugl jakt.
Prøv selv.

Hvalstad, oktober 2006

Bjarne Oppegård
Generalsekretær
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Innledning
Når sommerva rmen har gitt tap t for kjølig ere vinder og lufta klarner fra sommerdisen er det tid
for å bytte badebuksa med jaktdressen. Kyststrip a vår m ed øyer, holmer og skjær endrer raskt
karakter når de sol hungrige feriegjester forlater stedet til fordel for kystfiskere, jeg ere o g ikke
minst sjøfugl ene. Måkene og endene som tilsynelatend e virket svært så tamme endrer oppførsel
og blir vaktso mme for den minste mistenkelige bev egelse.
Helt siden isen tra kk seg tilba ke for 10 000 år siden og blottla en kald kyststripe har sjøfugl
vært et v iktig jaktob jekt i landet. For d e første nordmennene som kom hit m å dette ha vært en
viktig ma tkilde. Siden har jaktm etod ene og tradisjonene utviklet seg til d et vi kjenner i dag.
Både hvilke a rter som utgjør viktigste ressurser og hvordan de jaktes va rierer na turlig nok langs
kysten. De fleste sted er v il det over tid ha utviklet seg en d el særegne trad isjoner basert på
erfa ringene fra flere g enerasjoner jegere. I dette heftet har vi forsøkt å omtale de mest va nl ige
og g jennomg ående jaktmetoder. Im idlertid anbefa ler vi deg som ny sjøfugljeger å søke kunnskap i ditt eget lokalm iljø og høste av andres erfa ringer.
På sjøen kan alle norske jegere, eller jegere som har bodd mer enn ett år i landet, jakte sjøfugl
innenfor gjeldende jakttid er. Så lenge du er på saltvann, har tilstrekkelig sikkerhetsav sta nd til
bebyg gelse og båt uten motor er d u på lovlig ma rk. Det er og så lov å jakte fra skjær som
normal t overskylles ved høyva nn. Beveger du deg på tørt land må du ha grunneierens tillatelse
for å jakte. Bruk av motorbåt i forb indelse med ja kt er kun till att 2 km fra nærmeste land, øy,
holme eller skjær 1.
Det er en bred variasjon i jaktbare arter, noe som setter store krav til artskunnskap for jegeren.
Det skal ofte a vgjøres på kort tid om d en fuglen som kommer flyg ende er lovlig vilt eller ikke.
Jegerne må være forberedt på raskt væromslag og kjenne sin egen og båtens b egrensing.
Sikkerheten må settes i høysete før man begir seg på sjøfug ljakt!

_______ _____
1
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L ov om viltet § 32

Måker
Fiskemåke ( Larus canus) er d en mest vanlige a v må kene. Den er utbred t over hele landet fra
ytre kyststrøk til høyerel iggende områ der opp til høyfjellet. En voksen fugl bl ir ca 40 cm la ng
og veier om kring 400 gram. D en har et vingespenn på op ptil 100 cm. Den har grå vinger,
svart halebånd, g ul grønne bein og g ulg rønt nebb. Ungfugl har et sm alt markert b ånd ytterst på
halen.
Grå måke (Larus arg entatus) finnes langs hel e kysten. Den hekker også ved Mjøsa og enkelte
vann i Finnma rk. En voksen fugl blir opp til 60 cm lang og veier mellom 1 og 1,2 kg. Den har
et vingesp enn på opp til 150 cm . Rygg og vinger er g råblå o g vingesp issene er sv arte. Neb bet
er g ult med en rød flekk.
Sva rtbak (Larus ma rinus) er den største måkefuglen i Norge. Den finnes langs hele kysten, m en
kan ob serveres ved ferskv ann i innlandet. En voksen fugl blir ca 70 cm og veier opptil 1,5 kg.
Den har svarte vinger, svart rygg og kjøttfargete bein. Nebbet er g ult med en rød flekk. U ng fugl har svart halsep iss, er lysere inn m ot ha leroten, på brystet og buken.

Svartbaken kan forveksles med sild emå ken so m er en fred et art. Svartbaken er større og med
grå rosa bein. Sildemåken er mind re, litt m indre enn gråmå ken, og beina er gule. Ungfug ler er
vanskelig å se forskjell på.
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Gressender
Gressend er beveg er seg lett på land og søker føde på grunt vann uten å dykke helt und er.
Løfter lett og høyt ved flukt.
Sto kka nd (Ana s platyrhynchos) er den største av vå re gressender, og er utb red t over hele
landet. En voksen andrik veier ca 1,5 kg og er ca 58 cm lang. D en har ensfa rget g ulg rønt
neb b. Hunnen er noe mindre, d en veier c a 1,3 kg. D en har lyseb runt nebb med mø rke sjattering er. Det b lå vingespeilet med hvite bå nd b åde foran og b ak er typisk for stokkendene. Dette
sees også tydelig i flukten.
Krikka nd (Ana s crecca) er vanlig over hele landet, den trives best d er det er rikelig sivvegetasjon. Den er d en minste av gressendene, ca 0,3 kg tung og 36 c m l ang. N år den lig ger på
vannet ha r den halsen godt trukket inn. Den ka n være vanskelig å få øye på mel lom siv ene.
Krikkanda fl yr nesten lydløst. På høsten trekker den, som reg el om natten, mot Vest-Europa.
Brunnakke (Ana s penelope) er forholdsv is va nl ig i store deler av landet. Den har kort nebb og
rundt hode, og er b etydelig mindre enn stokka nd a. Den v eier mellom 0,4 og 1,1 kg og er c a
46 c m la ng . Beg ge kjønn har grønt vingespeil og hannen har et karakteristisk hvitt felt p å forving en. H unnen ma ng ler dette hv ite feltet. Brunnakken kalles også pipa nd , den utstøter en
pipende l yd underflukten. På høsten trekker den m ot Vest-Europa.
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Myter som kan avliv es (1) 
Ha nnfuglene er ute på hav et
tidlig om høsten. D erfor ser du
de ikke under jakt! Andefugl
har dra ktskifte flere ganger i
året. Etter p raktdrakten i forbindelse med parringstiden går de
over i en mer a no nym som merdra kt før de på ettersomm er
tidlig høst har en såkalt eccl ipsedrakt. Ec lippsed rakt betyr
ikke annet enn at kjønnene er
tilnærmet like av utseend e.
Forberedelser mot ny pa rring speriod e skjer ved at hannene
får vinterdrakt so m er forløper
til prydd rakten, o g svært lik
denne.

Dykkender
Dykkend er dykker regelm essig, men sjelden d ypere enn 5 meter. Ligger dypt i vannet, med
halen lav t mot vannfla ten. Løper på vannet v ed oppflukt og fl yr med raske vingeslag.
Kvinand (Bucep hala clangula) hekker l angs sjøer o g v assdrag ov er hel e landet, men er sjel den på Vestlandet. Den har en markert brun hodefarge i tyd elig kontrast til den lyse halsen og
det gråhvite brystet. Ha nnen v eier et knapt kilo og er ca 48 cm lang. Hunnen er litt mindre.
Begge kjønn har et tyd elig hv itt vingespeil. En kvinand i flukt har en spesiell hvinend e lyd ,
derav navnet Kvina nd .
Sva rtand (Mel anitta nigra) hekker i høyfjellet ov er hele landet, og trekker ut til kysten når ungene er blitt flyg edyktige. Den ligger g jerne dyp t i vannet med inntrukket hals. En svartand veier
mellom 0,8 og 1,3 kg. Den er ca 50 cm lang. Hannen er helt sv art i vinter- og vårdrakt. Sommer og høst er hannen b run, mer lik hunnen. Begge kjønn har sva rte føtter og mangler vingespeil. Noen overvintrer i norske farva nn, mens a ndre trekker til Vest-Europa .
Top pand (Aythya fulig ula) hekker i lune viker langs kysten og i innlandet. Den er litt mindre
enn svarta nd en, v eier mellom 0,6 og 1,1 kg, og er ca 43 cm lang. Hunnen er brunlig. Om
høsten har hannen sva rt hode med en liten kara kteristisk nakkedusk. Bryst og rygg er sv arte,
og buken er hv it. I flukt ser begge kjønn mørke ut, m en de har lys buk og hvittvingesp eil . Den
trekker mot Vest-Europa på høsten, men noen ov erv intrende også i Sør-N orge.
Ærfugl (Somateria mollissima) er en stor dykkand som lever ved sjøen, langs hele norske kysten. Den veier mellom 1,6 og 2,9 kg, og er ca 60 c m la ng. Hannen og hunnen er like det
Jakt på ærfugl har kun vær t

første året. Vinter og v år er hannen svart på undersiden og hvit på ryg gen. Hodet er svart, hvitt

tillatt i Vest-Agder, Aust-Agder,

og grønt. Den voksne hunnen er brunspra glete og litt mindre enn hannen. Begge kjønn ha r lyst

Telemark, Vestfold og Østfold

neb b.

de siste årene. I disse fylkene
er det fel t 10000 til 15000

Ha velle (Clangula hyema lis) hekker v ed av sideslig gende fjellv ann. Den veier m ellom 0,6 og

ærfugler hvert år.

0,9 kg , og er ca 55 cm lang. Havella har brokete fjærdrakt, og den l ange stjerten til hannen er
tydel igere vinteren og vår. Den er betydelig l ysere enn de andre dykkendene, og har et rela tivt

Kilde: http://www .ssb.no/

lite, lyst hode med høy panne og kortnebb . På høsten og vinteren er den å finne på havet,
gjerne l angt ute.
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Fiskender
Fiskeender er g ode dykkere som nesten utelukkende lever av fisk. D e ligg er lavt i v annet og
letter ved å løpe p å v annflaten. Vingene er lange og spisse, og flukten er rask.
Laksand (Mergus merganser) er den største av fiskendene, kl art større enn en stokkand. Den
veier 1,4 til 2 kg , og er ca 64 cm lang. H annen er litt større enn hunnen. Om høsten l igner d e
to kjønnene hverandre, men legg merke til at hannen har et større hvitt vingefelt, mørkere rygg
og mangler de ka rakteristiske nakkefjærene. Forskjellen p å hun og ha nn er større om våren.
Laksanda hekker over hele landet, men det er tettest bestand i Finnmark. Den holder til ved
vann med tilgang på småfisk. Laksanden har en ka rakteristisk fluktva rsl ing. På høsten trekker
den mot ov ervintring sområder i Vest-Europa. Noen overvintrer også i N orge.
Sila nd (Merg us serra tor) ha r strømlinjeformet hod e og et langt og smalt nebb, med en liten
krok ytterst. Den er p å størrelse med en stokka nd, litt mind re enn laksanden. Begge kjønn ha r
karakteristiske nakkefjær. Siland kan forv eksles med laksand, særlig hunnene lig ner hverandre.
Hannen har en m er broket fjærdra kt enn laksanden. Hos silanda er det hv ite v ingespeilet delt i
to med et svart tverrbånd. I flukt har silanda en kroppslinje som er nesten helt rett fra nebb til
stjert. Den er utb red t over hele landet. Trekker til kysten av Sør- Skandina via og Nord sjø landene om høsten.
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Gjess
Gjess er store fugler med la ng hals. Flyr ofte i V-form eller på rekke og ha r en kakl ende l yd.
De fleste hekker i nord lige strø k og ov erv intrer i store flokker i oppdyrkede områder og på
gressland i Sør- Skandinav ia og Vest-Europa .
Grå gås (Anser anser) hekker på øyer og ho lmer la ng s kysten, fra Rogal and til Finnm ark. Den
er b rungrå på ryggen og lysegrå på hode, hals og b ryst. N eb bet er også lyst. De voksne fuglene har gjerne noen m ørkere flekker p å b rystet og buken. De veier fra 3,5 til 4 kilo, og er ca
80cm lange. Grå gåsa kan forveksles med flere andre gjess, men i flukt kjennes den igjen på
den lyse blålig e fa rgen på forving en. I flukt ha r d en også en kaklende lyd.
Kortnebbgå s (Anser bra chyrhynchus) hekker på Sval bard og pa sserer kysten vår under trekket. U nder flukt har kortnebbg åsa en karakteristisk ka kling. Hodet og ha lsen er mørkere enn
kroppen. Føttene er kjøttfa rgete, og nebbet kort og sva rt med et rødbrunt bånd tv ersover. Den
voksne fug len veier ca 2,5 kg o g er ca 70 cm lang .
Kanad agås (Branta cana densis) er den største av våre gjess, litt større enn gråg ås. Den er en
Fred et forfekslingsart:
Dverggå sa er en sjelden gåseart som fo rtsatt hekker fåta llig
på enkelte lokaliteter i N ord
Norge. Dverggåsa kan opptre
under trekk sam men med andre
arter. Dette er en utrydningstruet a rt som all e gåsejegere bø r
kjenne til slik at den ikke blir
forvekslet med noen a v d e
ja ktbare artene. Dverggå sa er
mørkere enn gråg åsa. Nebbet
er rosa og føttene oransje.
Dverggå sa er meget lyd aktiv og
lyden har et m ye høyere toneleie enn hos grågås.

forholdsvis ny a rt i Norg e, innført fra Nord-Am erika. En fullvoksen hann er opp til 6 kg tung
og ca 95 cm lang . Hunnen er noe m indre, opptil 4,5kg. Kanadagå sen har svart hode, hals,
føtter og nebb. Bryst og buk er lysegrå, og ryggen er b runstripete. Den har en ka rakteristisk
hvit flekk som strekker seg fra strup en og opp bak øynene.
Stripegå s (Anser Indicus) Svært l ys g ås, som har svarte spisser på flygefjærene. Forekomm er
oftest sa mmen med andre gjess. Opprinnelig fra Asia , men røm te parkfug ler forekommer
spredt i Europa. D et er eta blert v ille b estander i Norge blant annet rundt Osl ofjo rden.
Se også eg et hefte om gåsejakt (http://www.njff.no/)
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Skarvefamilien
Skarvefa milien består av store mørke sjøfugler på stø rrelse m ed gjess. I flukt skiller de seg fra
gjessene ved d en lengre halen og det lengre nebb et. Op ptrer ofte i flokk og flyr gjerne i plog formasjon.
Sto rskarv (Phala crocora x carb o) er d en største av skarvene. D en er blå sva rt og ha r et ka rakteristisk hvitt parti ved nebbroten. En voksen fugl veier mellom 2,5 og 3 kg, og er ca 90 cm
lang. Vingespennet er på opp til 150 cm. Den har kraftig nebb, med en krok ytterst. Kjønnene
er l ike, men ungfuglen er b runl ig med lysere underside. Hekker langs norskekysten fra Trøndelag og nordover. Om høsten trekker den sørov er og er å treffe langs hele kysten og til dels i
innlandet.
I Skandinavia forekommer det to underarter av sto rskarven. Nom inatformen (va nlig storskarv ) Ph. carb o ca rbo og den såkal te mellomskarven Ph. carb o sinensis. En kort tid om våren
har mellomskarven en tilnærmet hv it hals, hvitt bakhode og isse. På høsten er det svært vanskelig å skille de to underartene.
Top pskarv (Phala crocorax aristotelis)
Topp ska rven er vanlig vis betydelig mindre enn storskarven, den har tynnere hal s, m indre hod e
og nebb . En v oksen fugl veier mellom 1,5 og 2 kg , og er ca 70 cm lang. Ving espennet er på
opp til 120 cm . Har ikke hv it hake, men sitrongul munnvik og grønnglinsende fjærd rakt. Flyr
med raske ving eslag, o mtrent som ærfuglene, mens storskarvens v ingeslag er mer g åselignende. Ungfuglene er som storska rven brunlig i fjærdrakten, men er ikke like l ys p å b uken.
Topp skarvens navngiv ende fjærtop p er kun synlig på våren. Hekker langs norskekysten fra

De siste å rene er det felt fra
8000 til 12000 storskarv å rlig i
landet. D et er i Østfold det
rap porteres om flest fellinger,
med 1500 til 2000 pr å r de
siste årene.

Rogal and og nordover. Den har ikke noe reg ul ært trekkmønster men kan streife til danske og
Årlig felles det 1500-3000

svenske farva nn på søk etter mat.

topp ska rv i landet. N ordland er
det fylket hv or d et felles flest
topp ska rv, med 300-400 ind ivider årlig.
Kilde: http://www.ssb .no/
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Tradisjoner i endring
Tradisjonene knyttet til sjøfugljakta va rierer fra sted til sted og mellom generasjonene. Ærfuglene som i Sør-Norge regnes som flott jaktvil t blir i Nord-Norge mer brukt som husdyr som
man kan sa nke dun og egg fra. På Lista er det lange tradisjoner med må kejakt fra
måkestil ler. For et par genera sjoner siden utgjorde måke en betydelig andel av kostholdet.
Tidligere v ar det færre skrevne regler om eksempelvis bruk av motorbåt og jakttid er. Man
ja ktet fra den farkosten man ha dde og når fug lene va r der. De uskrevne reglene var derimot
ufravikelige. Særl ig var ja kt fra måkestiller strengt regulert a v uskrevne regler for hvem som
skulle skyte først og hvord an fangsten skulle fordeles.
En jaktform som er helt b orte er alkeja kta som var en viktig del av kystb efolkningens mata uk i
tillegg til fiske. Fram til noen år etter siste verdenskrig va r d et store m engder alkefugl er, mest
lomvi og al ke, langs kysten. En alkejeger kunne lett felle 10-talls fugler på en tur. I våre dager
er b esandene av alkefugler redusert og artene er fredet.
Alkene o g lom vienes b estandsred uksjon de siste tiårene kan være resulta t av global oppva rming . Fuglenes v iktigste næringskil de, lodde og tob is tå ler dårlig varmere vann, mens silden,
som spiser lodde og tob is, gjerne får større bestander ved v armere va nn. Når vi og så tar med
det menneskelig e uttaket av lodde og tobis er det forståelig at det blir lite igjen til alkefuglene.

Den frie jakten på hav og fjord
Al le norske statsborg ere med gyldig jegerav giftskort har rett til å jakte på sjøen i Norg e, utenlandske statsborgere må i tilleg g ha bodd i N orge det siste året. På sjøen har allm ennheten rett
til å jakte så langt det går vann, og d et er fri jakt på grunner og skjær som overskylles ved
alminnelig høyvann. På fastland , øyer, hol mer og skjær, samt i ferskva nn, er det grunneieren
som har jaktrett2.
Når d et ja ktes fra båt kan denne ikke ha påmontert motor når jakten foregår nærmere enn 2
km fra fa stla nd, øyer, holmer og skjær. Det er ikke tilstrekkel ig at motoren er slått av. Båten
skal i det hele tatt ikke være utstyrt med moto r. Båter med fa stm ontert m otor kan derfor ikke
_______ _____
2

brukes til jakt innenfor 2 kilometersonen. Er bå ten utstyrt med utenbordsmotor må denne tas av

L ov om viltet § 32
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og settes på la nd eller i en annen båt før jakten kan beg ynne. Det er anledning til å bruke
motorbåt til og fra det sted jakten fo reg år3 .
For seljakt g jel der egne regler om m otorbå t4. Se eget hefte om sel jakt på http://www.njff.no/.

Sjøfugljakt på offentlig eiendom / skjærgårdspark
I utgangspunktet er all ja kt på tørt la nd av hengig av grunneiers tillatelse. Det ka n ikke ja ktes på
statlig eller kommunale eiendommer ell er på områ der d efinert som skjærgårdsp ark selv om
disse er tilrettelagt for generelt friluftsliv. I fylkene Roga land,
Vest-Agder, Aust-Agd er, Telema rk og Vestfold er det innført

Tolkningen av lovteksten når det
gjelder bruk av motorbåt i
forbindelse med sjøfuglja kt er
meget streng. En høyesterettsdom fra 1989 slå r fast at jaktutøvelsen om fatter en l engre
tidsp eriode enn selve skud det.
Dette m edfører at jaktlovgivningens forbud mot bruk av
motor trer i kraft når man eksempelvis etablerer seg på post
og klargjør seg for felling av vil t
og varer til og med gjennomført
ettersøk og innhenting av felt
vil t.

unntak fra denne regelen og det tillattes at jegere går i land og
ja kter fra utvalgte offentlige eiendommer. Konta kt fylkesma nnen eller NJFF i d isse fylkene for nærmere informasjon.

Verneområder med jaktforbud
I enkelte na turvernområd er er d et ikke tillatt å jakte. Fylkesmannen vil kunne g i informasjon om
dette.

Oppsyn
Statens naturoppsyn (SN O), politiet og kystvakta utfører opp syn under sjøfuglja kta. Vær nøye
med å ha pa pirene i orden for eventuell kontroll:
Jegeravgiftskort
Våpenkort
Ja ktkort/avtale med grunneier der det er aktuelt5

_______ _____
3

L ov om viltet § 21
Forskrift om forvaltn ing av sel på norskekysten
5
Forskrift om jakt, felling og fangst § 4
4
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Ja kt og fangst skal utøves på

Råd om gevær/ammunisjon
Hag legevær er nok det mest brukte våpen på sjøfugljakt. Som jegere er vi opptatt av at skuddet vi sender etter viltet skal være død elig. Sjøfuglene har tett fjærd rakt og når de ligger på
vannet er deler av kroppen b eskyttet a v vann. I tillegg til å skyte godt m å d erfor jegeren ha
riktig type a mmunisjon. Det er nå stadig flere alterna tiver å velg e mel lom. Avgjørende for
effekt er haglenes tyngde og utg angsha stighet. Vismuth og Tungsten Matrix kan brukes i alle
haglgevær. Stål o g H evi-Shot bør man ikke bruke i gamle tynnveggede gevær, samt gevær

slik måte at viltet ikke utsettes
for unødige lidelser og slik at
det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr ell er skade
på eiendo m (Lov om v iltet §
19).

med mer enn ½ tra ngboring . På N orges Jeger og Fiskerforbund sine nettsider kan du la ste ned
en brosjyre om hag lammunisjon. N edenfor gjengis et utdrag av brosjyren o m hagl estørrelser
som er aktuelt til sjøfugljakt.

A rt

Stål

Vismut

Tungsten - Matrix

Hevi-Shot

Gås
Ender

US BB2
US 36

US 45
US 56

US 45
US 56

US 35
US 46

Skarv

US BB3

US 35

US 35

US 36

Gen erelt bør man bruke små hagl ved skyting på korte hold (tidlig i jakta eller over lokkefugl) og større hagl
ved skytin g på lengre avstander (sent i jakta eller på trekk).

Antall hagl som trenger inn i v itale krop psdeler er avgjørende for dødelig heten til et skudd.
Anslagsenergi a vgjøres av haglv ekt o g hastighet. Like viktig som høy egenvekt i amm unisjonen
er d erfor høy utgang shastig het. Patroner med tunge ha gl (Hevi Shot, Tungsten Matrix og Vismut) bør ha en utgangshastighet p å m in 375 m /s til jaktbruk. Det lettere ha glmateria let stål
bør ha min 390 m/s i utg angshastighet for at amm unisjo nen skal være egnet til jaktbruk.

Salt fra sjøvann betyr større
fare for rustdannelse på våp en.
Sett våpenet inne m ed olje før
ja kta og puss grundig etterpå.

Ulike haglp atroner går ulikt i forskjellige hagl våpen. Prøveskyting er derfor nødvendig!
Ved økende a vstand øker hag lsvermens spredning. Samtid ig reduseres dekningsgraden i svermen. Du som jeger må teste d itt vå pen og din ammunisjon for å av gjøre optim al skudd avstand, d .v.s. der svermen er størst mulig uten at dekning sgraden er b litt redusert
For korte og for lange a vstander øker risikoen for bom og skadeskyting drastisk.
Rifle kan være et aktuelt våpen ved lengre hold mot fugler som sitter på skjær/holmer eller som
svømmer i rolig va nn. Men husk at riflekula kan rikosjettere fra ha voverfla ten og fortsette flere
kilometer med fortsa tt dødelig virkning. Ikke avfyr skudd uten sikker bakgrunn! Sal ong rifle ka n
brukes for de minste artene, men er ikke kraftig nok for bruk på gjess og skarv 6.

_______ _____
6

forskrift om u tøvelse av jakt, fellin g

og fangst §15.
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Jaktmetoder
Kaja kk/ka no/båt uten motor
For mange er smygjakting fra ka jakk/kano den optim ale jaktmetoden. Særlig i områd er med
mange små holmer og skjær byr dette på store og spennende opplevelser. En annen fordel er
mulig heten for rask forfølgelse ved skad eskyting.
Bruk av kano, kajakk og andre små farkoster på sjøen om høsten er forbundet med en viss
gra d av risiko. Det er viktig å være god t kjent med begrensing ene og ta hensyn til at v æret fo rt
kan endre seg. Det er en god regel å feste vå pen og annet dyrt el ler viktig utstyr med en snor
eller lignende før man legger i v ei.
Postering
Eksemp el på plassering a v

Sjøfuglene ha r ska rpt syn, særlig overfor bevegelser. Ved postering er det viktig å benytte

lokkefugl v ed ja kt fra båt

naturlige skjul, busker, kratt, sprekker i fjellet. Det kan settes opp kam uflasjenett. Du b ør plassere d eg slik at du ser godt i retning ene det er mest sannsynlig at fug lene kommer fra slik at du
kan forbered e deg. Nå r man og så skal plassere seg innen skuddav sta nd fra lokkefuglene b etyr
det at det ofte kan v ære vanskelig å finne et optimalt sted på bla nkskurte svaberg. En løsning
vil da være å legge seg flatt ned med kamuflasjenett o ver seg for så å reise seg opp akkurat
når fug lene er innen rekkevid de.

GPS som hjelpemid del: Legg
på forhånd inn noen faste
punkter som for eksempel b ryg -

Postering kan og så gjøres i båt ved å a nkre opp i små viker eller mellom holmer. Plasser deg i
le av holmen eller skjæret. Fuglene kaster seg gjerne p å lesiden. Legg adskilte flokker av
lokkeender rundt p osten.

ga du reiser fra o g holm en /
skjæret du skal til. Hvis du
reiser ut før d et lysner kan det
være betryggende og tid s-

Vær p å p lass på posten mens det er mørkt. Du skal ha tid til å legge ut lokkefugl, og du må
sitte klar straks de første lysstrå ler stig er i øst. Da er fuglen på vingene! På form iddag en dabber trekket av for så å ta seg opp igjen på ettermidd agen.

bespa rend e å på forhå nd legge
inn den ruten d u skal bruke for

Bruk av hund

å komme ut til jaktområd et.

Vannapporterende hund er en nyttig jaktkompis som kan spare d eg for mange turer med robåten. De fleste fuglene vil lande i vann etter at de er skutt. Men vær tryg g på hunden din og
hva d en har kap asitet til. Det kan være sterke strømm er og ka ldt v ann som gjør det va nskelig
for hunden å svømme. Husk varm edekken eller pose til hunden slik at den ikke blir sittende våt
- 16 -

og kald på p ost. Dette kan resultere i at hund en mister l ysten til å app ortere i va nn, og i verste

Vis hensyn

fall blir syk. De fleste hundra ser er ikke utrustet til å sitte våt og kald på post en ka ld høstda g.

Ja kt kan virke skremmende på
andre brukere av skjærg ården

Skyt når fuglen kaster seg

og konflikter må forhindres. Det

Sjøfugljakt byr p å noen a v d e vanskeligste skuddsituasjoner en haglskytter kan op pleve. D et er

er d erfor viktig at d u som jeger

ikke enkel t å bedømm e avstand mot hav og himmel. Fug lene kommer susende i al le retninger

opptrer høflig og hensynsfullt

og høyder, og vinden ka n virke sterkt inn på fuglens fart. Man kan lett bli for ivrig og skyte p å

overfor a ndre.

for langt hold. Du må trekke av til dels langt foran målet. Normal t trekker fuglen mot vinden.
Med vindsskud d krever enda lengre foranhold. Tren på slike skudd og riktig foranhold på leirdueb anen før du dra r ut på jakt. Det v il spa re deg for ma ng e frustrerte bomskudd og i verste
fall ska deskyting.
Fuglene er mer så rbare for skudd i lufta enn på vannflaten. På vannfla ten skjermer ving ene
øvre del a v kroppen og va nnflata ned re del. Et godt tidsp unkt for skudd er når fuglen ka ster
seg  d et vil si når den slår ut vingene før landing.
Ettersøk
Som ved a ll jakt har jegeren plikt til å forfølge påskutt vilt når det er mistanke om skadeskytning 7. Fuglene kan ofte fly la ng t selv m ed dødelig e skader. Følg først med p å hvilken retning
fug len tar og hvilken tilstand  den er i. Ved postering på land kan det være nyttig å følg e
fugl en med øynene en stund før ma n legger i vei. Når ma n har satt seg i båten har man plutselig lang t m indre o versikt og m an har kanskje ta pt fuglen a v syne i forb indelse m ed ombordstigning. Er d ere flere må en stå på land og følge godt med mens den andre legg er i veg med
båten. D a er det kjekt med jaktradio eller mobiltelefoner. Noen ga ng er ka n måker kretse over
en skadet fugl på vannflaten. Se etter dette! Ved a lt ettersøk etter ska det småvilt må man ha
rettighetshavers tillatelse dersom ettersøket utføres på andres eiendom.
Det er ikke m ulig å g i en helt kla r oppskrift på hvord an skad eskutt fugl vil o ppføre seg. Men
noe forskjell er det på de ulike artsgrup pene. Gressender vil gjerne svømme til land og forsvinne opp på land. Dykkender trykker i v annkanten eller svømmer ut m ot åpent va nn. Generelt vil
fugl er som d ykker lett dykke o ftere og lengre v ed skadeskyting. De fleste vil også trykke lavere i
vannet og dermed være vankelige og oppda ge.

Myter som kan avliv es (2):
Ska det sjøfug l d ykker og biter
seg fa st i gress på bunnen! For
det første, gressender d ykker
ikke i det hele tatt. De artene
som klarer å dykke biter seg
ikke fast, men d e vil nok gjerne
dykke og svømme vekk. Det er
vanskelig å identifisere skadd
fug l når den d ukker opp igjen.
De fleste sjøfugl kan være under vann i flere minutter. Etter
påskyting, følg nøye med og
vær klar til å følge op p p åskutt
fugl . Bruk ikke denne myten
som p åskud d til å sluntre unna
et ettersøk.

Husk at det heller ikke ved ettersø k er lov å bruke motorbå t!
_______ _____
7
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L ov om viltet § 19

Lokkefugl
Lokkefugler ka n d u lett å la ge sel v som en fin op ptakt til jakta . Det va nligste er å skjære ut
profilen av en sittend e skarv i kryssfiner el ler lignende. Du kan lage noen m ed ving ene til tørk
og noen uten slik at det blir litt variasjon. Lag en liten fot på siluetter uten v inger slik at de kan
forankres med steiner. H usk a t steiner kan være en mangelvare på blankskurte svaberg , så ta
eventuelt med noen i bå ten. Skal du først sa tse på lokkefugler b ør du minst ha 6-8 stykker.
Plasser lokkeskarvene på holmer og skjær der det er vanlig å finne hv ilend e skarver. Disse
plassene er ofte grundig avm erket med av føring fra fuglene. Plasser lokkefuglene m ed nebbet mot den dominerende v indretningen. Gjerne noen grader variasjon på de enkelte lokkefug lene slik at de b lir synlig fra flest mulig vinkler. Pa ss på a t lokkefug lene ikke heller for mye
framover da dette kan op pfattes av andre skarv er som et tegn på oppflukt.
Lokkefugler som ska l imitere andefugler er vanligst å kjøpe i jakt/ sp ortsforretninger, men d isse
kan du også la ge selv. Skjær ut en tred imensjonal m odell i kryssfiner og lim på isopor sl ik at
den flyter godt. D ekorer med farger etter arten du ønsker å etterligne. Det er ikke av gjørende
å kopiere farg er eksa kt, d et viktigste trekkpla steret er lokkefuglens fasong og plassering på
vannet.
Bind lokkeender samm en i grupper på 4- 6. Bruk synkende tau og et par m eter mellom hver
and. Du bør ham 3-4 grupper av lokkender, som forankres til bunnen med d reg g, stor stein
eller lignende. Husk a t ha vstrømmene er sterke og at vind en kan øke på . Pla sser grup per av
lokkeender i en U -form med åpning mot vinden. Områd et inni U-en er der fuglene helst vil
lande.
Maler i full størrelse og nærmere forklaring om hvord an man lager lokkefugler kan la stets ned
på http :// www.njff.no/
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Fiskemå ke

Gråmåke

Gråmåke ungfugl
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Svartbak, ungfugl
Svartbak

Vær sikker på hva du skyter!
Hold igjen skuddet hv is du ikke
kan avgjøre hva slags fugleart
du stå r overfor eller om det er
åpnet for ja kt på arten.
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Stokkand

Krikkand

Brunnakke
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Kvinand

Svarta nd

Topp and

Ærfugl
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Hav elle

Laksand

Sila nd

Grågås
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Kortnebbgås

Kanadagås

Storska rv

Topp ska rv
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Behandling av felt vilt
Du er hva d u spiser
Alt v ilt få r sma k etter det de spiser. Fugl som spiser m ye fisk og skjell vil bli preget av dette og
få såka lt marint smakspreg. Det er viktig å flå sjøfugl før den er a vkjø lt, dersom du ønsker å
redusere dette sm akspreget i kjøttet. Fjern synlig fett ford i mye a v smaken sitter her. Ungfug l
har som regel mørere kjøtt og mil dere sm ak enn eldre fug ler.

Flå av skinn et for hånd og fjern
synlig fett

Fjern hode o g v inger, snitt opp skinnet i brystet og fl å a v b rystkjøttet for hånd. Flå også langs
beinene og knekk a v føttene i leddet. Det er i brystfileene og lårene det meste av maten sitter
og disse må man minim um ta va re på . De som ønsker å ta vare på hele fuglen fortsetter flåingen rundt hele fuglen og fjerner innmat. Ikke bruk va nn på kjøttet i sla ktearbeidet. Det sprer
eventuelle bakterier lettere. Bruk tørkepapir for å fjerne blod, mageinnhold og lignend e. Vær
nøye med å vaske hendene både før og etter slaktingen. Kjøttet kan steikes um iddelbart som en
avslutning på jakta. Tar du det med hjem b ør du la det mod ne kjøl ig i 2-3 da ger. La d et ikke
lig ge i fryseren for lenge, helst ikke mer enn et år.
Trikiner
Trikiner er pa rasittiske rundormer som kan forårsake infeksjon hos kjøttetende dyr og mennesker (trikinose). Både d yr og mennesker smittes v ed å sp ise larver innkap slet i rått eller d årlig
varmebehandlet kjøtt. Måker er som kjent a ltetende og kan være smittet. Andre sjø fuglarter er

Kjøttet kan steikes umiddelbart s om

ikke kjent som smittebærere.

en god avslutning på jakta.

Det ha r ikke vært rapportert tilfeller av innenlands smitte av trikinose hos mennesker i Norge
siden 1980. For å v ære sikker bør man likevel v armebehandle måkekjøtt grundig. D en trikinarten som kan forekomme i m åker er svært kuldeføl som. Lengre tids dypfrysing v il dermed hindre
Det marin e smakspreget kan

smitte (Kild e: Veterinærinstituttet).

redu seres under tilberednin g.
Brun kjøttet raskt i panna for så å
ta ut kjøttet og rengjøre pan nen.
Fortsett m ed nytt steikesmør/olje.
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Død over ed diken

Sjøfugl i chili og ingefærsaus

Utv anning av kjøttet i eddik-

Med tillatelse fra Finn Edvin Hansen

vann har vært en trad isjonel l
måte å fjerne uønsket sma k.

Ingredienser:

Slik gjør du:

4 rensede brystfile ter av ung

1)

sjøfugl
Salt og nykvernet peppe r

2)

Litt smør eller margarin til steking

3)

bruk heller krydd ermarina der

Brun filetene i panne, og s ett stekeovnen på

med litt syre fra sitron eller vin.

Kutt rotfrukter i tynne skiver, løk i båter, og
brokkoli i små buketter.

4)

1 brokkoli
2 gulrøtter

kjøtt. Ønsker d u smaksendring,

saft.
120 grader

1/2 pre sset sitron
100 g sellerirot

Men dette g ir sl apt og sma kløst

Tørk kjøttet, og gni inn salt, pepper og sitron-

Forvell løk og grønnsaker i et minutt, og avkjøl raskt.

Er du flink til å rense kjøttet
raskt skal du heller ikke være
redd for å nyte sjøfug lkjøttet
som d et er.

5)

Sett kjøttet i ovnen i 10 minutter mens du

6)

Kutt chilien i ty nne skiver. Sausstyrken avhe nger av hvor mange frø du tar m ed

Marinadevarianter:

nøytral olje

7)

Fres chili og revet ingefær i olje

Eksemp ler på marinader:

1 rød chilli

8)

Rør sammen vann, soyasaus, sherry, sukker

Yoghurt med sa lvie, ka rve

og m aizenna i en bolle

og hvitl øk.

Tilsett blandinge n til de freste krydderene, og

Kefirmelk, pep per, lauv-

gi e t oppkok så sausen tykner litt.

bærblad , einebær

1/2 purre
1 rød løk

lager saus.

2 ss solsikke olje eller annen

1 ss revet fersk ingefærrot
1/2 dl soyasaus
2 dl vann
2ss søt sherry
1/2 ss sukker, helst brunt
1 ss maizenna
Litt frisk koriander eller persille

9)

10) Bland inn forvellede grønnsaker og la alt bli

Toma tjuice, olivenol je, løk
og pepper.

gje nnomvarm t.
11) Fordel saus og grønnsaker på fire tallerkner.
Anrett kjøtt i tynne skiver på toppen og pynt
med grønt. Server gjerne med ris.

Unngå salt i marinaden, da
dette v il tørke ut kjøttet. Kjøttet
bør ligge et døgn i marina de
for full effekt.
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Veiledende Utstyrsliste
Riktig utstyr kan være avgjørende for vellykket jakttur. Nedenfor finner du tips om hva som er helt
nødvendig og hva som kan være kjekt å ha med.
Helt nødvendig
Redningsvest
Båt, kano eller kajakk
Kart, kompass
Lykt med gode batterier
Våpen, ammunisjon, kniv
Våpenkort, jegeravgiftskort og jaktkort
Mat og drikke
Ekstra skift fra topp til tå pakket vanntett.
Bekledning
Ull undertøy
Vindtett yttertøy
Lue / votter / hansker / skjerf
Regntøy
Lette støvler eller sko med god gripeevne i sålene
Kjekt å ha
Hammer og fortøyningsbolter
Håv til å hente opp fugler av vannet
Plastbokser (isbokser) til å ha kjøtt i
Tørkerull
Såpe for håndvask
Primus, steikepanne, salt, pepper
GPS, mobiltelefon
Lokkefugler med tilhørende tauverk og forankringsutstyr
Kamuflasjenett for posteringsjakt
Ansiktskamuflasje
Jaktradio
Kikkert
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Forholdsregler ved håndtering av død sjøfugl
Observerer man under ja kt syke eller døde va nnfugler b ør d ette varsles til d et sted lige m attilsynet eller kommunen. Vær forsiktig med å håndtere slike funn selv. Norma lt v il god hygiene
være tilstrekkelig for hånd tering av dødt vil t, men trusselbild et for a lvorlig sykdom på døde
vannfug l er alvorlig. Ma n bør d erfor ikke berøre selvdød vannfug l. Nå r det gjeld er felt vilt
under jakt er risiko en mindre for smitte. Her v il normal hyg iene med såpe og va nn etter hå ndtering være tilstrekkelig. Tilb ereding ved varm ebehandling, dv s. m inimum 70 g raders temperatur på kjøttet, fjerner a ktuel l smitte. Ved økt smitterisiko, f.eks funn av fugleinfluensa i d itt ja ktområ de, vil forhåndsregl er tilpasset denne situasjonen b li grundig kunngjort av myndighetene.

Ringmerker
Man vil kunne oppleve å felle fugl so m er ring merket. Ringmerking av fugler bidrar med viktig
kunnskap om arters utb red else og end ringer i bestandens utvikling. For at denne informasjonen skal være best mulig er det v iktig at ringen fra merkede fugler sendes til rette insta ns. På
ringen vil det stå hvilken ad resse den skal sendes til . Vær m ed på å gi et viktig bid rag til v år
felles kunnskapsplattform

Nyttige adresser
Norges Jeger- og Fiskerforbund, http://www.njff.no/, njff@njff.org
Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold, http://www.njff.no/, ostfold@njff.org
Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus, http://www.njff.no/, akershus@njff.org
Norges Jeger- og Fiskerforbund Oslo, http://www.njff.no/, oslo@njff.org
Norges Jeger- og Fiskerforbund Hedmark, http://www.njff.no/, hedmark@njff.org
Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland, http://www.njff.no/, oppland@njff.org
Norges Jeger- og Fiskerforbund Buskerud, http://www.njff.no/, buskerud@njff.org
Norges Jeger- og Fiskerforbund Vestfold, http://www.njff.no/, vestfold@njff.org
Norges Jeger- og Fiskerforbund Telemark, http://www.njff.no/, telemark@njff.org
Norges Jeger- og Fiskerforbund Aust-Agder, http://www.njff.no/, austagder@njff.org
Norges Jeger- og Fiskerforbund Vest-Agder, http://www.njff.no/, vestagder@njff.org
Norges Jeger- og Fiskerforbund Rogaland, http://www.njff.no/, rogaland@njff.org
Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland, http://www.njff.no/, hordaland@njff.org
Norges Jeger- og Fiskerforbund Sogn og Fjordane, http://www.njff.no/, sognogfjordane@njff.org
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Norges Jeger- og Fiskerforbund Møre og Romsdal, http://www.njff.no/, m.romsdal@njff.org
Norges Jeger- og Fiskerforbund Sør-Trøndelag, http://www.njff.no/, s.trondelag@njff.org
Norges Jeger- og Fiskerforbund Nord-Trøndelag, http://www.njff.no/, n.trondelag@njff.org
Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland, http://www.njff.no/, nordland@njff.org
Norges Jeger- og Fiskerforbund Troms, http://www.njff.no/, troms@njff.org
Norges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark, http://www.njff.no/, finnmark@njff.org
Direktoratet for naturforvaltning, http://www.naturforvaltning.no/, postmottak@dirnat.no
Statens Naturoppsyn, http://www.naturforvaltning.no/, postmottak@dirnat.no
Norsk Institutt for Naturanalyser, http://www.nina.no/, firmapost@nina.no
Veterinærinstituttet, http://www.vetinst.no/, adm@vetinst.no
Politiet, http://www.politiet.no/, Tlf 02800
Fylkesmannen i Østfold, http://www.fylkesmannen.no/, postmottak@fmos.no
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, http://www.fylkesmannen.no/, postmottak@fmoa.no
Fylkesmannen i Hedmark, http://www.fylkesmannen.no/, postmottak@fmhe.no
Fylkesmannen i Oppland, http://www.fylkesmannen.no/ postmottak@fmop.no
Fylkesmannen i Buskerud, http://www.fylkesmannen.no/ , postmottak@fmbu.no
Fylkesmannen i Vestfold, http://www.fylkesmannen.no/ , postmottak@fmve.no
Fylkesmannen i Telemark, http://www.fylkesmannen.no/, postmottak@fmte.no
Fylkesmannen i Aust Agder, http://www.fylkesmannen.no/, postmottak@fmaa.no
Fylkesmannen i Vest-Agder, http://www.fylkesmannen.no/, postmottak@fmva.no
Fylkesmannen i Rogaland, http://www.fylkesmannen.no/, postmottak@fmro.no
Fylkesmannen i Hordaland, http://www.fylkesmannen.no/, postmottak@fmho.no
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, http://www.fylkesmannen.no/, postmottak@fmsf.no
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, http://www.fylkesmannen.no/, postmottak@fmmr.no
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, http://www.fylkesmannen.no/, postmottak@fmst.no
Fylkesmannen i Nord Trøndelag, http://www.fylkesmannen.no/, postmottak@fmnt.no
Fylkesmannen i Nordland, http://www.fylkesmannen.no/, postmottak@fmno.no
Fylkesmannen i Troms, http://www.fylkesmannen.no/, postmottak@fmtr.no
Fylkesmannen i Finnmark, http://www.fylkesmannen.no/, postmottak@fmfi.no
Lovdata, http://www.lovdata.no/
Jegerregisteret, http://www.brreg.no/ jegerregisteret@brreg.no
Mattilsynet, http://www.mattilsynet.no/
Kystvakten, http://www.mil.no/sjo/kv/start/
Redningsselskapet, http://www.redningsselskapet.no/nssr/
Statistisk Sentralbyrå, http://www.ssb.no/emner/10/04/10/jakt_fiske/
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