
Skienselva Elveeierlag, SEEL–

oppsyn 



Formalisert samarbeid politi-kommunen ved bystyrevedtak 2006:

▪ «I samarbeid med politiet etableres det et miljøforum for Skien kommune. 

▪ Gruppen jobber ut i fra følgende mandat (avledet av  rundskriv G-47/95 fra Kgl. Justis- og 

politidepartement):

▪ Gruppen skal gi innspill til politiets sårbarhetsanalyser.

▪ Gruppen skal medvirke til gjensidig utveksling av informasjon.

▪ Gruppen skal medvirke til samordning av tiltak (eksempelvis vedr. prioriterte mål, tiltak mot 

potensielle lovbrytere og samordning av tiltak knyttet opp til aktuelle tider og steder hvor det 

et høyest fare for lovbrudd).

▪ Dette organet skal ha følgende sammensetning:

▪ Faste medlemmer:

▪ Politiets miljøkoordinator/miljøkontakt.

▪ Påtaleansvarlig for miljøsaker i politiet.

▪ Leder av Fagnemnd for utmark (Ansvarlig fiskeforvaltning)

▪ Miljøvernrådgiver

▪ Gruppen kan etter en vurdering foretatt av politiet og gruppens faste medlemmer ved behov og 

avhengig av saker som settes på dagsorden utvides med andre medlemmer.

▪ Møter avholdes etter behov, men minimum ett møte pr. år. Miljøvernrådgiver innkaller til første 

møte».



Samarbeid mellom SEEL, 

kommunalt naturoppsyn og politi:

▪ Lokalt nettverk – etterretning –

muligheter som politiet ikke har.

▪ Fiskeoppsyn anadrom laksefisk en av 

mange oppgaver.

▪ Praksis: 1 person fra SEEL + en 

person med BP

▪ Vaktliste, BP- melder ut/inn til politi.



Eksempel:



BP personell- elveeierlaget:
▪ BP – ut/inn: Støtte 

av patrulje ved 

behov. Off 

tjenestemann.

▪ Hjemmel til å kreve 

personalia.

▪ Fordeling oppg:

▪ BP: Offentligrettslig-

fisketrygd,

▪ SEEL- lokale 

fiskeregler.



Oppsynsrapporter i egen base:

Legger inn personalia på folk som har 

fått advarsel for seinere 

kontroll/oppfølging. 



«Profesjonalisering» i 2021 -22

▪ 2020: Tips fra 

publikum om 

utstrakt 

tyvfiske etter 

sesongslutt!

▪ Samarbeid 

flere lag.

Gromstul

-hølen



Opptil flere laks i hvert hov-

trekk.



Aksjoner i regi av politiet:

▪ Med:

▪ Kystvakta v/KV Nornen

▪ Fiskeridirektoratet

▪ Statens naturoppsyn, SNO.

▪ Politibåter

▪ Kommunalt naturoppsyn, BP.

▪ Fokus:Hummer, anadrom laksefisk,

forsøpling, PBL mm.

▪ Viktig arena for samarbeid –

offentligrettslige saker ulovlig fiske.



Eksempler:


