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Innspill høring om miljøkriminalitet – KLD 29.03.2019 
 
Norske Lakseelver organiserer 103 elveeierlag som har det lokale forvaltningsansvaret for villaksen – 
Norges arvesølv.  
Norske Lakseelver er opptatt av miljøkriminalitet som relaterer seg til vann i bekker, elver og fjorder. 
Industrielle utslipp og forurensning, utslipp og ukontrollert avrenning fra landbruk, ulovlig fiske i fjord og 
elv, avsperring av bekker, hugging av kantvegetasjon med mer. Listen er lang og den vil nok bli tilsvarende 
lang for andre områder av miljøkriminalitet. Det er likevel ingen umulig oppgave å motta og lagre data om 
lovbrudd via en fornuftig konstruert app. 
I dag finnes allerede en slik app som kan sende info til SNO. Ulovlige garn er utviklet av NJFF, men den er 
noen år gammel og fungerer ikke optimalt. Vi mener en app bør utvikles slik at den kan brukes til å melde 
alle typer miljøkriminalitet. I tillegg bør den markedsføres kraftig gjennom alle sosiale medier slik at 
innbyggerne blir oppmerksomme på den.  
Avgrensning av hva som er lovlig eller ikke, er vanskelig for folk flest. Det betyr at en del av data som 
meldes inn ikke vil være relevante. Fornuftig samkjøring med andre datakilder er noe som dagens «big 
data» gir muligheter til og som bør lette en del av klassifiseringsarbeidet. Her kan det også tenkes inn mot 
vann-nett. 
Geo-lokaliserte Push-varsler gir også en mulighet til å la innbyggerne følge opp og vurdere det andre har 
meldt inn. Om Per melder inn et ulovlig garn, kan Pål, som kjører forbi dagen etter og får en melding fra 
appen, sjekke det og gi en forsterket beskjed om at lovbruddet fortsatt pågår. Det kan hjelpe SNO med å 
prioritere.  
Norske Lakseelver mener for øvrig at SNO må forsterkes langs kysten. Det er spesielt mye ulovlige garn 
som settes etter laks i sommersesongen. En del av dette grenser til organisert kriminalitet, men mye 
skyldes også kunnskapsløshet. Midler må settes av til informasjon rettet mot fritidsfiskere og hyttefolk. I 
forbindelse med fredningen av kysttorsk fra Svenskegrensen til Agder, er det naturlig å se disse oppgavene 
sammen. 
I forlengelsen av dette er vi også bekymret for omsetting av ulovlig fanget laks gjennom direktesalg til 
forbrukere. Norske Lakseelver mener at omsetting av villaks fra sjøfiske må inn i regulerte salgskanaler og 
at direktesalg på brygga må forbys. Sjølaksefiskerne må også pålegges ukentlig fangstrapportering. 
Når det gjelder oppsyn i elv, har medlemselvene i Norske Lakseelver ytret klart ønske om standarder og 
maler slik at lokale forvaltningslag lettere kan følge opp lovbrudd i samspill med SNO og Politi. Dette 
jobbes det nå med sammen med SNO og Miljødirektoratet, og dette arbeidet må prioriteres videre.  
For å sikre at personlige fiskekvoter i elvene overholdes har Norske Lakseelver i lengre tid etterlyst et 
nasjonalt register over laksefiskere og en lik fangstrapporteringsordning for hele landet. Vi mener at 
dagens Jegerregister kan utvides til dette, noe som vil styrke rapporteringsgraden og elveeieres 
kontrollmuligheter. Innspillet er tidligere sendt Miljødirektoratet, men foreløpig ikke blitt fulgt opp. 
Det er også viktig at politiet prioriterer disse lovbruddene – de fleste sakene blir henlagt.    
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