
Forskrift om atferdsregler i offentlig sikrede friluftsområder på Jomfruland, 
Kragerø kommune, Vestfold og Telemark 
 
Fastsatt av Kragerø kommunestyre 18. juni 2020 med hjemmel i lov av 28. juni 1957 nr. 16 om 
friluftslivet § 15. 
 
§ 1. Formål 
Atferdsreglene skal bidra til en god forvaltning av offentlig sikrede friluftsområder på Jomfruland, slik 
at friluftslivet som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og 
fremmes. Atferdsreglene skal forebygge skader på naturen og ulemper for brukerne. 
 
§ 2. Virkeområde 
Atferdsreglene gjelder i offentlig sikrede friluftsområder på Jomfruland: 
1. Øytangen, Saltsteinbukta, Vestre Saltstein/Tangbukta og Kystledhyttene 
2. Tårnskogen og Tårnstranda 
3. Skagerrakstrand 

1.    2.    3. 

 
 
 
§ 3. Telting og overnatting  
For telting og overnatting gjelder friluftslovens regler. Det henvises til følgende utdrag fra 
friluftslovens § 9:  
«Telt må ikke settes opp så nær bebodd hus (hytte) at det forstyrrer beboernes fred og i hvert fall 
ikke nærmere enn 150 meter. Telting eller annet opphold er ikke tillatt i mer enn 2 døgn om gangen 
uten eierens eller brukerens samtykke.» 
 
§ 4. Båndtvang og tilsyn med hund  
Hund skal føres i bånd hele året. Hundeeier skal plukke opp etterlatenskaper etter sin hund for å 
motvirke tilgrising. 
 
  



§ 5. Motorisert ferdsel  
Alle veier på Jomfruland er private og Jomfruland Vel har egne lokale regler for bruk av 
motorkjøretøy. Det finnes ikke offentlige parkeringsplasser på øya og dagsturister må sette igjen 
kjøretøy på fastlandet. 
 
§ 6. Bruk av åpen ild 
Bålbrenning er ikke tillatt utenom på steder tilrettelagt for bålbrenning av det offentlige eller av 
grunneier. 
 
§ 7. Fortøyning av båt og liggetid 
Småbåthavna på Tårnbrygga på Jomfruland er beregnet til offentlig bruk. Overnatting i båt inntil 3 
døgn på samme plass er tillatt. Det kan kreves inn gebyr for liggetid og/eller overnatting. En del av 
bryggen er reservert i forbindelse med drift av friluftsområdene. 
 
§ 8. Tilsyn 
Statens Naturoppsyn (SNO) og Skjærgårdstjenesten har ansvaret for kontroll og oppsyn etter denne 
forskriften. 
 
§ 9. Overtredelse  
Overtredelse av atferdsreglene kan medføre bortvisning fra området og straffeansvar etter 
friluftslovens § 39 og hundelovens § 28. 
 
§ 10. Ikrafttreden 
Denne forskrift trer i kraft fra dd.mm.aa. 
Fra samme tid oppheves: FOR-1988-07-20-632 Forskrift for offentlige friluftsområder i 
Kragerøskjærgården, Kragerø kommune, Telemark. 
 
 


