Småbåtguide indre Oslofjord
Småbåtguiden gir deg en enkel veiledning for trygg ferdsel på fjorden og til hva
Oslofjorden kan by på av natur- og friluftsopplevelser.
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Småbåtguiden finnes også som en gratis app til
smarttelefoner.
Last ned appen fra appstore eller google play.

www.fylkesmannen.no

5 knop

www.oslohavn.no

NB: Kartet er ikke et navigasjonskart. Kart og tekst er kun veiledende og ikke utfyllende. Kart og
tekst erstatter på ingen måte bestemmelser gitt i lov eller forskrift vedrørende adferd og ferdsel i
området. PDF- versjon av kartet finner du på www.oslohavn.no
www.politiet.no
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www.naturoppsyn.no
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Politi nød 112
Annen kontakt 02800
Ambulanse 113
Brann 110
(også ved akutt forurensning)
Oslo Havn trafikksentral
91 79 99 00
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Fylkesmannen i Oslo og
Akershus
22 00 35 00
Fylkesmannen i Buskerud
32 26 66 00
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Redningsselskapets
servicetelefon 02016
Statens Naturoppsyn
67 12 13 10
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Alkohol
Du har ikke lov til å kjøre
småbåt dersom du har større
alkoholkonsentrasjon enn 0,8
i promille. Føring av skip med
største lengde fra og med 15 m
eller mer er straffbart med mer
enn
0,2 promille.

Tegnforklaring
Brygge kun for av- og
påstigning
Gjestehavner. Flere
småbåthavner og marinaer tilbyr
ledige plasser til gjestende båter.

Alder
Du må være 16 år for å føre båt
som er lengre enn 8 m (26,6ft),
har større motor enn 10 hk, eller
kan gå fortere enn 10 knop. Det
er obligatorisk med båtførerbevis
for alle født 1. januar 1980 eller
senere, som skal føre fritidsbåt
med lengde over 8 meter eller
som har motor med effekt med
mer enn 25 hk.

Gjestebøye. (Oslofjordens
Friluftsråd har lagt ut svaibøyer
som gir båtfolket sikker fortøyning i
utvalgte naturhavner i Oslofjorden.
Førsterett for medlemmer.)
Drivstoff
Slipp
Brygge tilrettelagt for
bevegelseshemmede
Badeplasser. Offentlige
badestrender. Husk at det er
forbudt for motorbåter, seilbåter
og seilbrett å ferdes innenfor gule
merkebøyer. Er du nærmere enn
50 meter fra noen som bader, er
fartsgrensen maks 5 knop.

Fart
Hvis du er mindre enn 150
meter fra land, er fartsgrensen
5 knop. Denne fartsgrensen
gjelder også i spesielle områder
som indre havnebasseng i Oslo,
Hallangspollen, Sandspollen og
Sætrepollen. I Asker og Bærum er
det 15 knops grense innenfor de
ytre øyene, men 5-knopsgrensen
gjelder uansett hvis du er mindre
enn 150 meter fra land. Vis
hensyn. Bølgene fra båten din kan
gjøre stor skade.
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Småbåter har vikeplikt
Fritidsbåter har vikeplikt
for nyttetrafikken. Se hvor
hovedleden for nyttetrafikken
går. Ikke legg hindringer for
skipstrafikken i Oslofjorden.

Sjøfuglreservater. Viktige
hekke- og beiteområder for sjøfugl.
Totalt ferdselsforbud nærmere enn
50 meter i perioden 15.april til 15.
juli.
Verneområder.
Statlig sikra
friluftsområder

Kartografi og utforming: BioFokus. Tillatelse kart: Norge Digitalt, Statens naturoppsyn. Revidert 2014.

Kajakk
Det er fri ferdsel for kajakk, men
i Oslo og Asker og Bærum er det
også tilrettelagte områder for
bruk av kajakk.
Dykking
For å dykke i Oslo havnedistrikt,
må du ha egen tillatelse fra Oslo
Havn trafikksentral på 917 999 00.
Fiskeregler
Fiske med stang og håndsnøre
fra land og båt er tillatt for alle
hele året. Det er ikke tillatt med
levende agn.
For fiske av anadrom laksefisk
som laks, sjøørret og sjørøye
(saltvannsfisk som gyter og yngler
i ferskvann) er det egne regler,
blant annet finnes det spesielle
vernesoner ved elveutløp der
fritidsfiskere ikke har lov til å fiske
med faststående redskap.
Fra 1. januar til 30. april er det
tillatt å bruke inntil 20 teiner
eller ruser pr. båt. Teiner for fiske
etter hummer og krabbe skal ha
fluktåpninger etter gjeldende
bestemmelser. Garn skal i tiden
1. mars til 30. september senkes
slik at øvre del av redskapen
er på minimum 3 meter dyp.
Fiskeredskap som står i sjøen
merkes med eiers navn og adresse
på minst en av blåsene /bøyene.
Merk selve redskapen hvis du ikke
har blåse eller bøye.
Hummerfiske er lov fra. 1. oktober
til 30. november, ellers i året er
hummeren fredet. Minstemål for
hummer er 25 cm, rognbærende
hummer er totalfredet hele året.
I fredningstiden for hummer skal
teiner for fiske etter krabbe settes
på minst 25 meter. Det er forbudt
å fange og oppbevare ål.

Septiktømming. Gratis
septikmottak kan benyttes hele
døgnet. Det er forbudt å slippe
ut kloakk fra båter nærmere enn
300 meter fra land.

Fredningssone for
anadrom laksefisk. Innenfor
fredningssonene er det forbudt å
fiske med faststående redskap for
fritidsfiskere.

Vannsport
Bruk av seilbrett og vannskikjøring
er i Oslo tillatt i Lysakerfjorden og
syd for parallellsirkel 59 grader 52
minutter (se sjøkart). Vannskuter se eget regelverk.
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Fortøyning
For å fortøye til kai eller flytebrygge, må du ha tillatelse fra
den enkelte gjestehavn eller
marina. Det er forbudt å fortøye
i navigasjonsinstallasjoner,
flytestaker, badebøyer, jernstenger eller lignende. Du må ikke
fortøye i farleden, stenge atkomst
til kaier eller på andre måter
hindre ferdselen på fjorden.
Sikkerhet
Se Sjøveisreglene vedr. bruk av
lanterne. Alle fritidsbåter skal
under seilas være utstyrt med
egnet rednings- og flyteutstyr til
alle om bord.

Verneområder
Verneområder er merket med
skilt: Reservat, biotop, naturFår du fisk som er mindre enn
minne, dyre- eller landskapsminstemålet eller hummer utenfor vernområde. Her er plante- og
sesongen må du slippe den ut
dyreliv og/eller naturmiljøet
igjen. Minstemålet for ulike fisk og fredet mot inngrep. Merk deg
mer informasjon om fiskeregler
særlig forbud mot telting og
finner du på Fiskeridirektoratets
bålbrenning. Det er også perioder
web eller egen app.
hvor du over hodet ikke har lov til
å være i verneområdene.
www.fiskeridir.no/fritidsfiske
Statlig sikrede friluftsområder
http://fritidsfiske.myapp.name/
Statlig sikrede friluftsområder
er områder med allmenn
tilgang for fysisk aktivitet
og naturopplevelser. Disse
områdene er forvaltet av de ulike
kommunene. Her er det lagt til
rette for at folk kan ferdes hele
året.
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