
Kragerø-skjærgården er en perle. Den innbyr 
til naturopplevelser, rekreasjon og fritidsakti-
viteter hele året. 
  Her er også muligheter for fiske og fangst 
med snører og teiner. Men ikke alt er lov. 
  For at vi skal forvalte ressursene på best 
mulig måte og samtidig sikre nye generasjo-
ner de samme mulighetene, er det viktig at 
regler og bestemmelser blir fulgt.

Kragerø-skjærgården 
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svært populær sport der «fang og slipp» ofte blir praktisert. Minstemå-

let for sjøørret er 35 cm. Makrellen er sommerfisken framfor noen, og 

ellers kan det hende at både lyr, sei, hvitting og kanskje en havabbor biter på kroken. 

  Merk at det ikke er lov å fiske med noe redskap nærmere enn 100 meter fra bekker og elver i fred-

ningstiden for sjøørret og laks. 

Sjøfuglområder  

Noen holmer i skjærgården er reservert for 

sjøfugler som terner, tjeld og andre i hekketi-

den. Dette dreier seg om perioden 15. april til 

15. juli, hvor ilandstigning ikke er tillatt. Disse 

områdene er merket med egne skilt.

Allemannsretten  

Denne retten gir alle lov til å ferdes fritt på sjøen og 

i utmark, som er definert som minst 150 meter fra 

bebodde hytter og hus. Her kan man også sette opp 

telt i inntil to døgn uten å spørre om lov. Forutset-

ningen er at man viser hensyn til både grunneiere, 

planter, fugler og dyr samt andre som er på tur. På 

innmark skal man følge stier og veier. 

For flere opplysninger: 

Gå inn på www.fiskeridir.no/fritidsfiske – www.kystverket.no – www.dirnat.no

Ferdsel på sjøen 

Generell fartsgrense i skjærgården fra 1. juni til 15. august er 30 

knop. Flere områder har nedsatt fart til 5 knop. I noen av disse 

gjelder dette hele året, mens i de fleste gjelder det fra 20. juni til 

20. august. Har man ikke egen båt, er ferge og taxibåt gode al-

ternativer til å få en tur i skjærgården. 

  For øvrig skal sjøveisreglene følges. Alle skal trives i skjærgår-

den, så ta hensyn til andre på og ved sjøen, også ved utøvelse 

av vannsport og bruk av vannscooter.

Respekter fredningsbestemmelsene!  
 – SAMMEN TAR VI VARE PÅ FREMTIDEN! 

Fisk og kos deg  

Selv om det er en del begrensninger, 

så er det likevel mange muligheter til 

å oppleve både at det napper i snøret 

samt å kunne ta med seg helt lovlig 

fisk hjem. Det er tillatt å fiske sjøørret 

hele året med håndsnøre og stang. 

  Sjøørretfiske med flue er blitt en 

Nasjonalpark og skjærgårdspark  

Jomfruland nasjonalpark, som ble opprettet i 2016, gir 
mange muligheter for friluftsliv. I parkområdet kan man 
slå opp telt i utmark i henhold til allemannsretten, men 
ikke nord for turisthytta på Øitangen, og ikke sørover 
herfra på innsiden av øya. Nasjonalparkens grenser er 
markert med grønn strek på kartet i brosjyren. 
  I skjærgårdsparken er det mange steder å gå i land. 
Disse områdene er merket med egne skilt. Her gjør 
Skjærgårdstjenesten en viktig jobb med vedlikehold, tilrettelegging samt oppsyn med ulike verne-
bestemmelser.
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Utarbeidet av Kragerø marinfaglige gruppe
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Regler for torsk  

På grunn av svært lav bestand ble det fra 

2019 innført fredning av torsk hele året 

innenfor grunnlinjen (sort 

strek på kartet) fra grensen 

mot Agder til svenske-

grensen. I enkelte områder 

(lilla farge på kartet) er 

det totalforbud mot alt fiske fra 1. januar til 

30. april, bortsett fra fiske etter sjøørret. 

Skulle man få torsk på kroken, skal denne 

behandles forsiktig og settes ut igjen. 

  Dersom det fiskes torsk utenfor grunn- 

linjen, gjelder et minstemål på 40 cm.

 
Regler for hummer og krabbe  

Hummerfiske med teiner er tillatt fra 1. oktober–30. november. Fritidsfiskere må registrere 

seg på forhånd, og har lov til å fiske med inntil ti teiner. Teinene skal ha to fluktåpninger 

på minst 60 mm., og blåsene/vølene skal merkes med navn, adresse samt registrerings- 

koden fra fiskeridirektoratet. Husk også såkalt «råtnetråd» som skal sikre at tapte teiner 

kan åpne seg. Det kan ikke fanges hummer med annen redskap enn godkjente teiner. 

Heller ikke fangst ved dykking er lov. Kun hummer mellom 25 og 32 cm. er lovlig å beholde. 

Dessuten skal hummer med rogn slippes ut igjen. 

  I Kragerø-skjærgården er det for tiden to fredningsområder for hummer (rød farge på kartet). Det skal 

ikke settes teiner i disse områdene, og det skal heller ikke brukes andre typer av fast redskap her. 

Fiske med håndsnøre og stang er tillatt. 

 

  Krabbe kan fiskes i teiner hele året, men må ikke settes i hummerreservatene. Teinene skal ha to 

fluktåpninger på minst 80 mm. Om det kommer hummer i krabbeteinene, skal disse slippes ut på 

samme sted som de ble fanget. 

  Er du uheldig og mister teiner, kan dette meldes inn ved å laste ned appen «fritidsfiske». 

Alle har plikt til ikke å etterlate seg såkalte «spøkelsesteiner»!

 Forbud mot garn og ruser  

Innenfor grunnlinjen er det forbudt å 

fiske med alle typer bunnsatte garn 

hele året. 

  Fra 1. mai til 30. september er det 

også forbudt å sette ruser. 

Områder fredet mot 
all fiske 1/1–30/4.

Fredningsområder 
for hummer.
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