
 1 

 

Informasjon om lystbåtferdsel  
i det militære forbudsområdet ved  

marinebasen Haakonsvern 

Oktober 2021 
Versjon 4 

 

Sjøforsvaret-Haakonsvern orlogsstasjon 

 



 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Militære forbudsområder 

Forsvarssjefen har, med hjemmel i lov om nasjonal sikkerhet, vedtatt en 
forskrift som fastsetter militære forbudsområder i tilknytning til  
Sjøforsvarets virksomhet i Norge. I Grimstadfjorden er deler av sjøområdet 
utenfor Haakonsvern og Knappen definert som forbuds-område, ref. kart 
på side 3 i denne brosjyren. 

Forbudsområdenes hensikt 

Hensikten med forbudsområdene er å legge forholdene til rette for en 
effektiv utførelse av kontroll med ferdsel i og omkring forsvars-viktige  
installasjoner og områder. 

      Utstrekning av og restriksjoner i forbudsområdet 

Forbudsområdet ved Haakonsvern er definert ut i fra gitte koordinater. 
Koordinatene danner det blå fargelagte feltet i kartet (side 3). De flytende 
barrierene i området ligger innenfor forbudsområdets ytterste grenser. 
Barrierene utgjør en siste advarsel, og uautorisert ferdsel innenfor  
barrierene vil kunne oppfattes som en trussel mot basen (se side 4  
Overtredelser og reaksjoner). 

Følgende regler gjelder i forbudsområdet: 

 Uvedkommende har ikke adgang 
 Lystfartøy som kan dokumentere brygge- eller ankerplass innenfor  

forbudsområdet tillates å seile gjennom området. Fartøy skal benytte 
korteste vei inn/ut av området, alltid seile på ut-/østsiden av etablerte 
gule flytende og lyssatte barrierer og holde minimum 100 meters  
avstand til militært område, til fartøy og til andre militære installasjoner 
på land (se kart side 3). Fartøy som ikke har dokumentasjon/godkjenning 
må påberegne å bli kontrollert og bortvist.  
Det er etablert en ordning for frivilling registering av lystfartøy som har 
fast brygge-/ankerplass. Registeringen reduserer behov for stans og  
kontroll av slike fartøy. Ordning med registering av lystfartøy omfatter 
ikke fartøy som tilhører Haakonsvern båtforening, hvor annen ordning er 
etablert.  
For ytterligere informasjon og søknadsmetode, se www.forsvaret.no. 

 Det er ikke tillatt å holde høyere hastighet enn 5 knop nord for 
Hestbakken lykt (skravert felt i kart på side 3) 

 Alle fartøy må stoppe på anrop og rette seg etter anvisninger fra militær 
vakt 

 Dykking, ankring, sjømåling, fiske og bruk av trål og bunn-redskaper av 
enhver art er forbudt. 
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Forbud mot fotografering/filming 
Iht. Lov om informasjon om bestemte angitte områder,  
skjermingsverdige objekter og bunnforhold er det forbudt å  
fotografere og filme militært område, installasjoner, fartøy, mv, 
uten tillatelse fra rette myndighet. 

Overtredelser og reaksjoner 
Det er straffbart på forlangende fra offentlige myndigheter å nekte 
å oppgi eller oppgi uriktige opplysninger om navn, fødselsdato, 
fødselsår, om seg selv eller andre jf. Lov om straff (Straffeloven) § 
162. Overtredelser av lover, forskrifter og tilknyttede restriksjoner 
som gjelder i forbudsområdet kan medføre anmeldelse til politiet 
med påfølgende straff/bøter. Personell som bryter ovennevnte vil 
kunne anholdes, jf. Tff kl.5 562. 

Ytterligere informasjon 
Det henvises til ww.lovdata.no for tilgang til lover/forskrifter. 
 Lov om nasjonal sikkerhet av 01.06.2018 

 Lov om informasjon om bestemte angitte områder, skjermings-verdige objek-
ter og bunnforhold av 21.06.2017 

 Forskrift om militære forbudsområder innen  
Sjøforsvaret av 20.12.2018 

 Forskrift om fartsgrense og seilingsled for fartøyer i Hetlevikstraumen og  
bukten utenfor ved Haakonsvern i Bergen kommune, Hordaland, nr 4217 av 
28.10.1981 

 Søknad om ferdsel i forbudsområdet ved marinebasen  
Haakonsvern (www.forsvaret.no/om-forsvaret/tjenestesteder/haakonsvern). 

 Tjenestereglementet for Forsvaret kl.5 562 Instrukser i fredstid for militær-
politiets virksomhet, befals politimyndighet, militære vakters bruk av våpen og 
tvangsmidler og opptreden ovenfor diplomater 

 www.bergenskart.no (angir Forsvarets eiendommer) 

 www.kart.kystverket.no (angir forbudsområdet) 

Kontakt 

Eventuelle spørsmål kan rettes til, eller informasjon kan gis til  
vaktsjef Haakonsvern, via tlf. 915 03 003 eller pr epost til 
haakonsvern_orlogsstasjon@mil.no 
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