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§ 3.Oppsynets fullmakter

Oppsynet har rett til å ferdes med bruk av motorkjøretøy, båt eller luftfartøy når dette er 

nødvendig for utføring av oppsynets oppgaver. Motorferdsel skal skje så skånsomt og begrenset 

som forholdene tillater.

Når det er nødvendig for å føre kontroll med at reglene angitt i § 2 første og annet ledd blir 

overholdt og det ikke etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep, 

kan oppsynet

a) stanse personer, kjøretøy og fartøy

b) kreve fremlagt tillatelser, dispensasjoner mv. som er påkrevet etter de lover oppsynet fører 

tilsyn med og som er pliktig å medbringe

c) kreve opplysninger om navn, fødselsdato, registrert adresse og nåværende bosted samt 

kreve opplysninger av betydning for om reglene i § 2 første og annet ledd er overholdt, såfremt 

opplysningene ikke er underlagt lovbestemt taushetsplikt

d) kreve adgang til private veier, og ved mistanke om overtredelse av regler nevnt i § 2 første 

og annet ledd kreve adgang til innmark, med unntak av hustomt og gårdsplass

e) gjennomføre lyd- og bildeopptak og andre dokumentasjonstiltak som er tilsvarende lite 

inngripende

f) bortvise personer eller pålegge fjerning av kjøretøy, fartøy og gjenstander for å stanse 

pågående ulovlig adferd i strid med bestemmelsene nevnt i § 2 første og annet ledd.

Første og annet ledd innskrenker ikke de fullmakter som følger av lovene nevnt i § 2 første og 

annet ledd.

Når oppsynet fører kontroll med at reglene nevnt i § 2 første og annet ledd blir overholdt, plikter 

den som blir kontrollert å etterkomme pålegg gitt i medhold av § 3 annet ledd.

Med bøter eller fengsel inntil 3 måneder straffes den som ved kontroll forsettlig eller uaktsomt 

unnlater å etterkomme pålegg gitt i medhold av annet ledd bokstav a til d og f.



§ 63.(tilsyn)

Departementet fører tilsyn med miljøtilstanden og med at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven blir 

overholdt. Tilsynsmyndigheten avgjør på hvilke områder det skal føres tilsyn. Tilsynsmyndigheten skal 

utøve kontroll i et slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd.

Under utøvelse av tilsynet skal den som blir kontrollert eller den ansvarlige for virksomheten gi 

tilsynsmyndigheten nødvendig bistand og opplysninger. Tilsynsmyndigheten kan stanse personer, fartøyer og 

motorkjøretøyer dersom dette er nødvendig for utøvelsen av tilsynet. Det skal legges vekt på å føre et så 

effektivt tilsyn som forholdene tilsier med minst mulig belastning for miljøet.

Myndighetene skal gjennom råd, veiledning og opplysning arbeide for å fremme formålene med loven her.

§ 64.(gransking)

Når det er nødvendig for å utføre gjøremål etter loven, skal tilsynsmyndigheten eller politiet ha uhindret 

adgang til eiendom der det foregår virksomhet som kan påvirke naturmangfoldet, eller der 

naturmangfoldet kan antas å være påvirket. Tilsynsmyndigheten kan også kreve å få lagt frem og granske 

dokumenter eller annet materiale som kan ha betydning for gjøremål etter loven.

NATURMANGFOLDLOVEN



§ 65.(opplysningsplikt)

Enhver som har eller foretar seg noe som kan påvirke naturmangfoldet, plikter 

etter pålegg fra tilsynsmyndigheten og uten hinder av taushetsplikt å gi de 

opplysninger som tilsynsmyndigheten trenger for å utføre sine gjøremål etter 

denne lov.

Dersom det oppstår skade på naturmangfoldet eller fare for alvorlig slik skade som 

følge av aktiviteter som reguleres etter denne loven, skal den ansvarlige så fort 

som mulig varsle myndigheten etter loven, med mindre faren allerede er avverget 

eller skaden gjenopprettet.

NATURMANGFOLDLOVEN



§ 42.Kontroll, oppsyn og overvåking

Departementet skal føre kontroll med at bestemmelsene gitt i eller i medhold 

av denne lov blir overholdt og påse at nødvendig oppsyn blir etablert.

Departementets oppsyn skal under sin kontrollvirksomhet gis uhindret adgang 

til båt eller fartøy og til områder der virksomheten drives fra. Under denne 

virksomhet kan båt eller fartøy stanses for undersøkelse. Den ansvarlige for 

virksomheten skal gi departementet nødvendig bistand og opplysninger. 

Oppsynet kan om nødvendig kreve hjelp av politiet for å utføre kontrollen.

Departementet kan gi forskrifter om kontroll som utøves etter første ledd og 

instruks for oppsynsmenn.

Fiskeforvaltningen kan utenom statsallmenning tilsette oppsyn. Oppsynet bør 

gis politimyndighet etter lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet § 20.

Kongen kan gi forskrift om overvåking av anadrome laksefisk og andre arter som 

forvaltes i medhold av denne lov, herunder fastsette bestemmelser om 

overvåking av bestandssituasjonen, påvirkninger på bestandene og om 

organisering av overvåkingen.





• https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-05-15-47

• Nedsenkingspåbud 1. mars - 30. september

• Maskevidde > 32 mm -> Hele fangstdelen under vann

• https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-06-20-

737

• Merkes med navn og adresse

• Fredningssoner 100 meter ved alle registrerte 

sjøørretbekker, med mindre annet angitt

• https://lovdata.no/dokument/FV/forskrift/2018-01-15-

44

• Kilenøter

• Bruk http://www.ulovligegarn.no og tilhørende app

• Last ned appen «Fritidsfiske» fra Fiskeridirektoratet

LAKS- OG INNLANDSFISKELOVEN

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-05-15-47
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-06-20-737
https://lovdata.no/dokument/FV/forskrift/2018-01-15-44
http://www.ulovligegarn.no/






Tallenes tale for 2018 - nasjonalt

▪ Økt innsats, men fortsatt høye tall på 
ulovligheter

▪ Hyttegarna er fraværende

▪ Store bruk og drivgarn dominerer

▪ Økning i brudd på stenging og 
åpningstider

▪ Flere saker i elv

▪ Spredning av fremmede arter øker 
(Hesthagen, NINA)



Kort sammendrag - nasjonalt

▪ I overkant av 21 km garn

▪ 45 personer anmeldt

▪ Økt fiske senhøst i elv. Flere 
tips enn tidligere (2x)

▪ Økning i anmeldelser av 
kilenot (Østfold?)

▪ Flere drivgarnbeslag

▪ Troms er verst, men 
Vestlandet kommer etter





Oppsyn i elv

▪ Hvordan få til gode rutiner og samspill med SNO/politiet?

▪ Hvordan bør fiskeregler og sanksjoner utformes og 

kunngjøres?

▪ Hva gjør vi innen forebygging/holdningsendring?

▪ Hvordan bør oppsynet gå fram for å dokumentere og sikre 

bevis? Behov for kompetanseheving?

▪ Pilotprosjekt med sikte på å etablere faste rammer for 

elveoppsynet?



Havressursloven

• Ikke SNO-hjemmel

• Håndheves av eller i samarbeid med politiet, 

Fiskeridirektoratet eller Kystvakten

• Mange lovbrudd på havressurs



Fokus 2019

▪ Villaksens år

▪ Økt kontrollfokus på ulovlige garn

▪ Skal være landsdekkende og ha lakseoppsyn som en del av den 
løpende driften, særlige satsninger, risikobasert og spisset

▪ Tettere dialog med eksterne samarbeidsparter

▪ Økt oppsyn i Nordland, Troms og på Vestlandet

▪ Seksjonsjefen opptatt av å være den spisse ende i felt

▪ Feltapp og forenkling = mere utetid

▪ Tilpasning til nytt regelverk for yrkesbåter 8-15 meter

▪ Økt fokus på kilenøter og krokgarn



Saker Oslofjorden

▪ Sjøørretgarn mars 2017

▪ Visterflo juli 2017

▪ Drivgarn mai 2018



Saker Oslofjorden



Saker Oslofjorden



Saker Oslofjorden



https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestfold/DKOS98052918/29-05-

2018#t=2m0s

https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA19033018/30-03-2018#t=13m12s

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestfold/DKOS98052918/29-05-2018#t=2m0s
https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA19033018/30-03-2018#t=13m12s
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