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Suppleres imidlertid på mange områder av mer 
spesifikke lover knyttet til ulike naturressurser.
Jordloven, skogbruksloven, vannressursloven, mineralloven og 
plan og bygningsloven (generelt styringsinstrument for 
arealdisponering).
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Suppleres imidlertid på mange områder av mer 
spesifikke lover knyttet til ulike naturressurser.
Jordloven, skogbruksloven, vannressursloven, mineralloven og 
plan og bygningsloven (generelt styringsinstrument for 
arealdisponering).

Spiller sammen med andre miljølover som bla:
•Kulturminneloven (kulturlandskap)
•Forurensingsloven (faste installasjoner)
•Produktkontroll-loven (løsøre)
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-om forholdet er straffbart!



Vurder aller først
-om forholdet er straffbart!

Fordi en anmeldelse er en melding til politiet om 
en straffbar handling.
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Naturmangfoldloven
§ 75. (straff), 1. ledd:

Med bøter eller fengsel inntil ett år straffes den som forsettlig eller 
uaktsomt overtrer bestemmelsene i eller i medhold av §§ 15 til 18, §§ 20 
til 22, § 24 første ledd bokstav a og b, § 25, § 26, § 28 annet til fjerde 
ledd, §§ 29 til 31, §§ 34 til 39, §§ 45, 54, 55, §§ 58 til 61, § 63 annet ledd 
første punktum, §§ 64 til 69 eller pålegg etter § 70. På samme måte 
straffes den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i 
forskrifter eller i enkeltvedtak som nevnt i § 77 første punktum.



Naturmangfoldloven
§ 75. (straff), 1. ledd:

§§ 15 til 18 Uttak av virveldyr
§§ 20 til 22 Uttak av annet, ferdsel
§ 24 første ledd bokstav a og b Prioriterte arter
§ 25 Bevaring av særskilte bestander
§ 26 Handel med truede arter (CITES)
§ 28 annet til fjerde ledd Fremmede organismer
§§ 29 til 31 Fremmede organismer
§§ 34 til 39 Verneområder
§§ 45, 54, 55 Midlertidig vern, meldeplikt
§§ 58 til 61 Genetisk materiale
§ 63 annet ledd første punktum Ved tilsyn
§§ 64 til 69 eller pålegg etter § 70 Kontroll m.m.
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Naturmangfoldloven
§ 40. (internasjonal status for verneområder)

Kongen kan ved forskrift gi et verneområde en særskilt status etter en 
internasjonal konvensjon om vern av natur- eller kulturmiljø. Den 
virkning som vedkommende konvensjon tillegger en slik status, gjelder 
også som norsk rett.
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Sakens viktighet fremfor hvilken lov!
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Mistenkte?
Saken
•Hva saken gjelder og omfatter beskrives så presist som mulig. 
Fakta i saken likeså, og gjerne for seg! Dersom det er flere 
hendelser kan det være lurt å dele beskrivelsen av saken opp etter 
disse. 
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•Legg ved dokumentasjon, så mye som mulig, men pass på at det 
er tydelig relevant (bevis og alvorlighet). Foto!
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•En viktig form for dokumentasjon i saker knyttet til 
naturkriminalitet er den naturfaglige vurderingen (alvorlighet).



Anmeldelsen
Anmelder
Mistenkte?
Saken
•Hva saken gjelder og omfatter beskrives så presist som mulig. 
Fakta i saken likeså, og gjerne for seg! Dersom det er flere 
hendelser kan det være lurt å dele beskrivelsen av saken opp etter 
disse. 
•Legg ved dokumentasjon, så mye som mulig, men pass på at det 
er tydelig relevant (bevis og alvorlighet). Foto!
•En viktig form for dokumentasjon i saker knyttet til 
naturkriminalitet er den naturfaglige vurderingen (alvorlighet).
Rettslige forhold



Anmeldelsen
Anmelder
Mistenkte?
Saken
•Hva saken gjelder og omfatter beskrives så presist som mulig. 
Fakta i saken likeså, og gjerne for seg! Dersom det er flere 
hendelser kan det være lurt å dele beskrivelsen av saken opp etter 
disse. 
•Legg ved dokumentasjon, så mye som mulig, men pass på at det 
er tydelig relevant (bevis og alvorlighet). Foto!
•En viktig form for dokumentasjon i saker knyttet til 
naturkriminalitet er den naturfaglige vurderingen (alvorlighet).
Rettslige forhold
•Fremhev de straffebestemmelsene du mener er overtrådt. 
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Mistenkte?
Saken
•Hva saken gjelder og omfatter beskrives så presist som mulig. 
Fakta i saken likeså, og gjerne for seg! Dersom det er flere 
hendelser kan det være lurt å dele beskrivelsen av saken opp etter 
disse. 
•Legg ved dokumentasjon, så mye som mulig, men pass på at det 
er tydelig relevant (bevis og alvorlighet). Foto!
•En viktig form for dokumentasjon i saker knyttet til 
naturkriminalitet er den naturfaglige vurderingen (alvorlighet).
Rettslige forhold
•Fremhev de straffebestemmelsene du mener er overtrådt. 
•Vær saklig og ikke overdriv!
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Annet - Erstatningsansvar? 

Dersom man mener det er grunnlag for erstatningsansvar må dette 
beskrives og knyttes sammen med den straffbare handlingen. 
Størrelsen på erstatningssummen bør også angis og dokumenteres 
best mulig. Dokumentasjon må legges ved. Det er viktig å opplyse 
om man ønsker at politiet skal ta erstatningskravet med i 
straffesaken.
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Supplerende informasjon



Send alltid kopi til

ØKOKRIM



Spørsmål?
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