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Peiling og stedlinje
Finne ut hvor vi er

Heiming



Når heimingen mot Likholmen, 

dvs. kompassretningen, viser

256 grader og deviasjonen for 

denne kursen er 0 grader, betyr

det at også magnetisk retning

mot Likholmen er 256 grader. 
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Når heimingen mot Likholmen, 

dvs. kompassretningen, viser

256 grader og deviasjonen for 

denne kursen er 0 grader, betyr

det at også magnetisk retning

mot Likholmen er 256 grader. 

Ved hjelp av de to 
hengslede linjalene

kan vi parallellforskyve
kursen fram til peile-

objektet og trekke
stedlinjen.



Deviasjonstabell
Dersom vi skal ha glede av et slikt kompass, må vi ha en deviasjonstabell

Kompass





Deviasjonstabell 1



Deviasjonstabell 2



Deviasjonstabell 3



Deviasjonstabell 4



Deviasjonstabell 5



Lover og reglerSjøveisreglene mm.



lovdata.no



Sertifikatplikt
Den som skal føre en fritidsbåt som er lengre enn 15 meter eller over 25 tonn, må ha 
fritidsskippersertifikat og være fylt 20 år. Sertifikatet gir rett til å føre fritidsbåter opp til 50 
tonn.
Dersom du er født før 1. januar 1980 kan du føre mindre båter uten sertifikat av noe slag.
Er du født 1. januar 1980 eller senere må du være fylt 16 år og ha båtførerbevis for å føre 
fritidsbåt med lengde over 8 meter eller som har motor med effekt mer enn 25 HK. Dette 
kravet innføres fra 1. mai 2010.

Båtførerbevis utstedes av Norsk Test AS etter bestått båtførerprøve på et testsenter 

(sehttp://norsktest.no)

Minstealder
Fører skal være fylt 16 år dersom fritidsbåten:
a) kan oppnå større hastighet enn 10 knop (18,5 km/t), eller
b) har motor med større ytelse enn 10 HK/7,5kW.

Små, langsomme båter uten, eller med liten motor
Kravet om minstealder gjelder ikke dersom båten har motor mindre enn 10 HK og ikke kan 
oppnå større fart enn 10 knop.

Rederansvar
Eier, eller den som har rådighet over fartøyet, plikter å forvisse seg om at den som bruker 
fartøyet tilfredsstiller disse kravene.
Eier kan bli gjort ansvarlig for skader båten påfører andre, både på materiell og personer.

http://norsktest.no/index.php?l=produkter/sjofart/index2.html
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Flaggføring

• Du er ikke pliktig til å føre flagg innenlands.

• Flagget skal føres akter eller på babord side. 

• Besøker du et annet land skal landets flagg føres 
på styrbord side. 

• I havn skal flagget være oppe fra soloppgang, 
men ikke før klokken 08.00.  

• Flagget  skal fires ved solnedgang men ikke 
seinere enn klokken 21.00. 



Badeplasser

• Noen badeplasser er offentlig merket med gule bøyer 
med kryssformet toppmerke. Det er forbudt å ferdes 
innenfor grensen til slik badeplass. Imidlertid må vi gå ut 
fra at det må være tillatt å ro en jolle fra oppankret båt 
inn til land. Lek med små joller, gummibåter o.l. kan heller 
ikke regnes som ferdsel med båt i denne sammenheng. 
Seilbrett bør svømmes gjennom denne sonen. Inntil 50 
meter utenfor merkene gjelder 5 knops fartsgrense.

• For andre badeplasser gjelder at vi viser aktsomhet. 
Dersom et menneske befinner seg i vannet, gjelder 5 
knops fartsgrense i 50 meters omkrets.



Dykker

Signalflagg A varsler at båten
er base for dykkere. Om natten
skal flagget være belyst. Da vil
det også være kombinert med 
spesiallanterner.



Hekkeplass for fugl

Mange sjøfugler er truet av 
forurensning, matmangel og 
mangel på egnede hekkeplasser. 

I hekkesesongen, april-juni, bør 
vi holde oss langt unna steder 
der vi vet at det hekker fugl.



Sporløs ferdsel

• Når vi ferdes i naturen, enten det er på land 
eller sjø, skal vårt motto alltid være sporløs 
ferdsel. 

• Etterlat deg de steder du har oppholdt deg 
slik at stedet for neste besøkende oppfattes 
som ren og urørt natur. 



Rett til ferdsel og 
opphold i fri natur

• I Norge har vi et juridisk begrep som kalles 
"allemannsretten". 

• Friluftsloven slår fast at i utgangspunktet har alle 
mennesker rett til å ferdes og oppholde seg for 
kortere tid der de vil, på land, vann og sjø, uten 
hensyn til hvem som eier grunnen. 

• Forutsetningen er at vi viser hensyn og ikke gjør 
skade.



Vern dyreliv

• Ta ikke langvarig opphold (flere timer) på holmer 
eller andre steder der fugl hekker

• Plukk ikke fugleegg

• La ikke hund slippe løs på holmer eller andre 
steder der fugl hekker

• Unngå å kjøre nær sjøfugl med svømmende unger

• Forstyrr ikke hvilende sel

• I sjøfuglreservat er det forbudt å ferdes i 
hekketiden (15. april – 15. juli)



Vern planteliv

• Bryt ikke kvister av trær

• Ta ikke opp planter med rot

• Ødelegg ikke lav og mosedekke på 
svaberg og rabber

• I naturreservat og naturparker er 
alle inngrep i plantelivet forbudt



Vern 
fortidsminnesmerker

• Gamle vrak tilhører staten. 

• Dette gjelder både skipet, utstyr og last. 

• Ingen må skade eller fjerne noe uten 
tillatelse fra vernemyndighetene. 

• Fredede kultur-, fortids- eller 
naturminner er merket med skilt.



Støy

• Støy fra fritidsbåter, særlig 
motorstøy, er et stort problem i 
tettbygde strøk. 

• Det finnes ikke lover eller 
bestemmelser som regulerer 
støy fra båter. Det er opp til oss 
som båtbrukere å vise ansvar og 
hensyn.



Forurensing til 
vann

• Vann- og sjøforurensing fra båt dreier seg ofte 
om olje- eller kloakkutslipp. 

• Oljeutslipp må vi ta sikte på å hindre fullstendig. 

• Kloakkutslipp fra fritidsbåt er vanligvis ikke noe 
problem i åpen sjø, men der trafikken er stor 
eller farvannet trangt, kan slike utslipp føre til 
uhygieniske tilstander. 

• Tømming av innhold fra septiktank er forbudt 
nærmere land enn 300 meter.

• I havner, badeplasser, marinaer og trange viker 
og sund er kloakkutslipp bannlyst! 

• Det samme gjelder innsjøer og  elver.



Avfall

• Som bruker av fritidsbåt har vi ansvar 
for å ta vare på vårt avfall. 

• Ha bossbeholder eller søppelpose 
ombord. 

• Kast ikke noe overbord, selv om det 
synker. 

• Bli kvitt avfallet på forsvarlig måte når 
du kommer til lands igjen.



Nyttetrafikk og fiskere

• Nyttetrafikken har ikke forkjørsrett på sjøen, 
men vi, som brukere av fritidsbåt, har plikt til å 
ikke være til ulempe eller skape fare. 

• Store fartøyer har begrenset evne til å 
svinge, stoppe og til å holde utkikk. 

• For vår egen del må vi holde godt unna.

• Båter som fisker fører egne signaler, 
og må ikke forstyrres i arbeidet.







En god knute for avslutning av en kveil

Når tauet ikke brukes til sitt formål så må vi oppbevare det slik at det er minst mulig i veien, samtidig som det skal 
være raskt og lettvint å ta i bruk. For å unngå at tauet vaser seg, kveiler vi det. For å unngå at kveilen løser seg opp, 
avslutter vi kveilen med et stikk som holder den sammen til tauet igjen skal brukes. Denne metoden gir oss også en 
fast og god løkke slik at kveilen kan henges opp på en krok. Kveileretningen betyr ofte mye for om tauet vil legge 
seg i fine løkker. Dersom tauet vrir seg og danner 8-tallsformede løkker, løser vi opp kveilen og begynner på nytt 
med motsatt kveileretning. Men noen 8-tall i kveilen vil ofte være vanskelig å unngå og kan godt tåles. 


