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Miljøkriminalitet Børsnotert lakseselskap risikerte å tape 150 millioner

Beholder grønne
laksekonsesjoner
KRIM: Økokrim ville

frata oppdretter to
konsesjoner etter
forfalskning av 44
luserapporter. Det
mente Høyesterett
var en alt for streng
reaksjon, og sa nei.

OLIVER ORSKAUG
OLIVER.ORSKAUG@FINANSAVISEN.NO

Siste ord er sagt etter at tidligere
daglig leder og medeier Egil Johansen i Nord Senja Laks i 2012 og 2013
forfalsket 44 lakselusrapporter han
sendte Mattilsynet.
Han ble også holdt ansvarlig
for at 16.000 av 28.000 laks døde
av oksygenmangel og miljøforholdene i en merd under et slep. Han
er allerede dømt i Hålogaland lagmannsrett til seks måneders fengsel,
og han har mistet retten til å lede et
oppdrettsselskap.
Nord Senja Laks, som er i dag er
heleid av børsnoterte Norway Royal
Salmon, ble i lagmannsretten dømt
til å betale 5 millioner kroner i bot.
Selskapet fikk også inndratt 400.000
kroner. Det var beløpet de sparte
ved å ikke gjennomføre pålagte lusekontroller.

Lyttet ikke til Økokrims påstand
selskaper strengere?
– Ja, generelt mener jeg absolutt
det, sier Bergem.

Vurderte rettighetstap
Konstituert statsadvokat Inge SvaeGrotli i Økokrim ville også inndra
to grønne laksekonsesjoner fra
Nord Senja Laks i to år gjennom et
såkalt rettighetstap. Det fikk han
ikke medhold i, blant annet fordi
det ikke var påvist mangler ved selskapets generelle retningslinjer for
håndtering av lakselus.
– Vi er opptatt av god fiskehelse. Høyesterett har slått fast at
vi har hatt god kontroll, og det er
ikke påvist alvorlige hendelser eller avvik etter den perioden tiltalen
omfatter, sier konsernsjef Charles
Høstlund i Norway Royal Salmon.
Høyesterett har aldri tidligere
behandlet rettighetstap for selskaper, selv om det har vært åpning for
det i lovverket siden begynnelsen av
90-tallet. Hadde Økokrim fått medhold ville blitt en svært dyr straff for
oppdrettsselskapet.

Verdifulle konsesjoner
– Vi har beregnet verdien av en slik
inndragning i to år til rundt 150
millioner kroner i økte utgifter og

Økte boten

MÅ IKKE PÅ LAND: To konsesjoner
for grønne oppdrettsanlegg som Norway Royal Salmon eier i Senja risikerte
å bli stående uvirksomme i to år om
Økokrim fikk det som de ville. Om ikke
lenge vil de bli fylt med laks.
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tapt fortjeneste for vår klient, sier
partner John Egil Bergem i advokatfirmaet Arntzen de Besche.
Han er ikke imot at bedrifter
også skal kunne tåle rettighetstap, men han synes ikke noe om
at bedrifter skal miste rettigheter
uten at selskapet har gjort noe annet galt enn å ha en utro tjener i
sine rekker.
– Så da mener du det er mer riktig å bruke muligheten til å bøtelegge

Økokrim fikk medhold av Høyesterett i at Nord Senja Laks skulle betale mer enn hva lagmannsretten kom
til. Boten ble økt fra 5 til 6 millioner
kroner, selv om aktors påstand var
7 millioner med rettighetstap og 14
millioner uten rettighetstap.
– Vi ønsket å argumentere for
et bøtenivå som kanskje reflekterer
en økning i pengeverdi fra tidligere
bøtenivåer og større konsekvens ved
lovbrudd. Det er derfor vi har brakt
spørsmålet inn for Høyesterett. De
har nå tatt stilling til det og funnet
rom for å øke bøtenivået noe. Det
er vi faktisk tilfreds med, sier SvaeGrotli.

TILFREDS: Partner og advokat i
Arntzen de Besche som vant frem i
Høyesterett.
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tap skal vurderes likt for personer
og foretak. Det er også avklart at
man særlig må vurdere fremtidig
risiko og mulighet for misbruk,
og da er det gjentagelsesfaren som
kanskje er det viktigste temaet, sier
Svae-Gotli.
– Vil Økokrim prosedere på rettighetstap i større grad i fremtiden
nå, og i hvilke saker vil det kunne
skje?

– Jeg vil ikke forskuttere det,
men i etterforskning av saker vil det
være aktuelt å vurdere om det foreligger påviselig fremtidig risiko for
misbruk, for eksempel om det har
skjedd reelle endringer av virksomhetens praksis eller i organisasjonen
hos lovbryter. Det kan også gjelde
saker hvor lovbrudd foregår over tid
og det kan påvises gjentagelsesfare,
sier Svae–Grotli.
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Viktig avklaring
Han er glad for at landets øverste
dommere nå har gitt viktige føringer for hva som må til for at et
selskap skal tåle inndragning - for
eksempel av konsesjoner.
– Nå er det avklart at rettighets-
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