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       DOM 

 

Saken gjelder krav om erstatning for utgifter til utredning av mulig smitte på mink etter at 

flere personer tok seg ulovlig inn på en minkgård i Rogaland. 

 

Sakens bakgrunn 

Om sakens bakgrunn viser lagmannsretten til tingrettens beskrivelse, så langt denne ikke er 

bestridt av partene. Ankemotpartene, altså de som omtales som tiltalte i tingrettens dom, er 

Tiffany Morrell, Rune Ellefsen, Silje Amalie Vanderskog og Kia Luzula Vejrup. Ankende 

part er Lodve Haaland: 

 

Mandag 17. juni 2013 var de tiltalte på minkfarmen til Lodve Haaland i 

Tjessheimvegen 43 i Sandnes for første gang. Haaland har ca 7500 mink, fordelt på 

to store minkhaller. De tiltalte var bosatt på Østlandet, og tilknyttet 

dyrevernorganisasjonen Nettverk for Dyrs frihet. Formålet med turen til Rogaland 

var å inspisere pelsfarmer og dokumentere dyrs forhold, herunder varsle om brudd 

på dyrevelferd og eventuelt melde dette videre til Mattilsynet og politiet. Mandag 17. 

juni inspiserte og dokumenterte de tiltalte fra den ene av hallene til Haaland. Hallen 

var åpen.  

 

Onsdag 19. juni 2013 dro de tiltalte tilbake til Haalands minkfarm for å dokumentere 

fra den andre minkhallen. De kjørte bil og parkerte denne noen hundre meter unna 

farmen. Døren inn til denne hallen viste seg å være låst med et beslag med hengelås. 

Ellefsen og Morrell skrudde ut skruene på beslaget med et multiverktøy. Det stemmer 

ikke at de tok seg inn ved å skru av hengslene i døren, slik det står beskrevet i 

tiltalebeslutningen.  

 

Ellefsen, Morrell og Vejrup tok seg deretter inn i minkhallen for å ta bilder og 

dokumentere dyreholdet.  Tiltalte Vandeskog ble stående utenfor for å holde vakt og 

gi beskjed pr. walkie-talkie dersom noen kom. 

 

… [ ] … 

 

Lodve Haaland ble oppmerksom på innbruddet ca kl 03.00 i forbindelse med at han 

skulle se til dyrene. Han ringte politiet og dyrlegen sin, Manuel Hans Fässler. De 

tiltalte hadde forlatt eiendommen, men ble senere pågrepet av politiet. Fãssler 

ankom gården ca kl 06.00.   

 

I bilen de tiltalte benyttet fant politiet og Lodve Haaland dokumenter som gjorde 

Haaland bekymret for plasmacytosesmitte.  På en lapp som lå i bilen stod navnet på 

en pelsdyrfarm som hadde vært diskutert i forhold til plasmacytose. Haaland 
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kontaktet derfor veterinær Gorm Sanson med tanke på hvilke tiltak som burde 

iverksettes. Sanson anbefalte testing av samtlige dyr.  

 

Haaland iverksatte senere testing av samtlige dyr. Det ble ikke funnet tegn til 

plasmacytosesmitte. 

 

Den 24.2.2016 utferdiget Politimesteren i Rogaland slik tiltalebeslutning: 

 

Straffeloven (1902) § 147 annet ledd annet straffalternativ jf første ledd 

for av flere i forening å ha banet seg eller en annen uberettiget adgang til hus, ved å beskadige 

gjenstand som var egnet til beskyttelse mot inntrengen 

Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til dette: 

Onsdag 19. juni 2013 ca kl. 03.45, i Tjessheimveien 43 i Sandnes, banet de seg adgang til Lodve 

Haalands minkfarm, ved å skru av hengslene i døren. 

 

Ankemotpartene ble dømt i samsvar med tiltalebeslutningen i Jæren tingretts dom av 

1.3.2016. I samme sak behandlet tingretten erstatningskrav fra Lodve Haaland oppad 

begrenset til kr. 255 691. De domfelte ble frifunnet for erstatningskravet. 

 

Domsslutningen i tingrettens dom er slik: 

Tiffany Morrell, født 30.10.1980, frifinnes for erstatningskravet. 

 

Tiffany Morrell, født 30.10.1980, dømmes for overtredelse av straffeloven (1902) § 

147 annet ledd annet straffalternativ jf første ledd til fengsel i 30 – tretti – dager. 

Fullbyrding av straffen utsettes med en prøvetid på to år jf. straffeloven 1902 §§ 52-

54. Varetekt kommer til fradrag med 2 – to – dager jf. straffeloven 1902 § 60. 

 

Tiffany Morrell dømmes til å betale sakens omkostninger med 3 000 – tretusen – 

kroner.  

 

Rune Ellefsen, født 17.09.1976, frifinnes for erstatningskravet. 

 

Rune Ellefsen, født 17.09.1976, dømmes for overtredelse av straffeloven (1902) § 

147 annet ledd annet straffalternativ jf første ledd til fengsel i 30 – tretti – dager. 

Fullbyrding av straffen utsettes med en prøvetid på to år jf. straffeloven 1902 §§ 52-

54. Varetekt kommer til fradrag med 2 – to – dager jf. straffeloven 1902 § 60. 

 

Rune Ellefsen dømmes til å betale sakens omkostninger med 6 000 – sekstusen – 

kroner.  

 

Silje Amalie Vandeskog, født 30.05.1975, frifinnes for erstatningskravet. 
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Silje Amalie Vandeskog, født 30.05.1975, dømmes for overtredelse av straffeloven 

(1902) § 147 annet ledd annet straffalternativ jf første ledd til fengsel i 30 – tretti – 

dager. Fullbyrding av straffen utsettes med en prøvetid på to år jf. straffeloven 1902 

§§ 52-54. Varetekt kommer til fradrag med 2 – to – dager jf. straffeloven 1902 § 60. 

 

Silje Amalie Vandeskog dømmes til å betale sakens omkostninger med 3 000 – 

tretusen – kroner.   

 

Kia Luzula Vejrup, født 10.11.1993, frifinnes for erstatningskravet. 

 

Kia Luzula Vejrup, født 10.11.1993, dømmes for overtredelse av straffeloven (1902) 

§ 147 annet ledd annet straffalternativ jf første ledd til fengsel i 30 – tretti – dager. 

Fullbyrding av straffen utsettes med en prøvetid på to år jf. straffeloven 1902 §§ 52-

54. Varetekt kommer til fradrag med 2 – to – dager jf. straffeloven 1902 § 60.  

 

Kia Luzula Vejrup dømmes til å betale sakens omkostninger med 3 000 – tretusen – 

kroner.  

 

Haaland har anket erstatningsavgjørelsen. Ellefsen har fremmet et motkrav. Ved kjennelse 

av 27.7.2017 tillot lagmannsretten at motkravet behandles i ankesaken. 

 

Ankeforhandling ble holdt i Stavanger 7. og 8.9.2017. Ankende part ga forklaring. Av 

ankemotpartene ga Ellefsen, Vandeskog og Vejrup forklaring. 7 vitner ga forklaring og det 

ble foretatt slik dokumentasjon som fremgår av rettsboken. 

 

Ankende part, Haaland, har i korthet anført 

Ankemotpartene begikk innbrudd på ankende parts gård 17. og 19.6.2013. 

Erstatningskravet relaterer seg til smitterisikoen som ankemotpartene utsatte Haalands dyr 

for. Ankemotpartene har handlet grovt uaktsomhet. Det forelå ingen nødsituasjon, og 

uansett om det hadde foreligget en nødsituasjon, ville dette ikke frita for erstatningsansvar. 

For dokumentasjonen av det økonomiske kravet er det tilstrekkelig at det økonomiske tapet 

sannsynliggjøres. 

 

Vedrørende ansvarsgrunnlaget vises det til at ankemotpartene er dømt for innbrudd i 

minkhallen til ankende part. Ankemotpartene omtaler innbruddet som inspeksjon, men 

inspeksjonene er straffbare. Ankemotpartene har også forklart at de var vel kjent med 

smitterisikoen vedrørende plasmazytose. Blant annet gjennomførte ankemotpartene intern 

opplæring om smitterisiko i forkant av inspeksjonene. De vet også at det er viktig for 

bonden å ha kontroll med hvem som har tilgang til minkhallene. Ankemotpartene var kjent 

med at Sisca Gjesdals gård, som de hadde inspisert 17.6.2013, var under sanering på grunn 
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av plasmacytoseutbrudd og de var kjent med risikoen for at de kunne bringe smitte med 

seg til ankende parts gård. 

 

Etter at politiet hadde funnet et dokument i ankemotpartenes bil som viste at de hadde vært 

på gården til Gjesdal, var det nødvendig for ankende part å kontakte fagpersonell for å få 

råd om hva han burde gjøre. Ankende part kontaktet sin faste veterinær Fässler og 

spesialveterinær Sanson. Sanson anbefalte at det ble tatt blodprøver av alle dyrene, og dette 

rådet fulgte ankende part. Ankende part har opplyst om smittefaren i flere politiavhør. 

 

Ankemotpartene kontaktet ikke ankende part i ettertid for å opplyse hvordan de hadde 

forholdt seg. Ellefsen ville i politiavhør ikke forklare seg om andre gårder han hadde vært 

på. Han påsto da at han ikke husket hvor han hadde vært. De ankemotpartene som forklarte 

seg i lagmannsretten forklarte at de hadde benyttet engangshansker, skoposer og brukt 

antibac. Det er imidlertid ikke funnet skoposer eller antibac ved undersøkelse av ankende 

parter, i bilen eller i campinghytten der de bodde. Det eneste som er beslaglagt er 

engangshansker. Ankende part har vist til at ankemotpartene ikke er til å stole på, slik at 

selv om han hadde spurt dem om de hadde brukt smittevernutstyr, ville han ikke kunnet 

stole på dem. Dette har også vist seg ved at det under ankeforhandlingens andre dag kunne 

bevises at det fremgikk av ankemotpartenes egen film fra inspeksjonen at de ikke brukte 

smittevernutstyr. Tapet er etter dette en direkte og påregnelig følge av ankemotpartenes 

handlinger. 

 

Når det gjelder det økonomiske tapet, er kravet at ankende part kan sannsynliggjøre tapet. 

Ankende part har fremlagt bilagsjournaler som viser at fakturaene er ført i regnskapet. 

Hvorvidt fakturaene er betalt har ikke betydning. Når det gjelder fakturaen fra ankende part 

til pelsdyrlaget, har både ankende part og seksjonssjefen i pelsdyrlaget forklart at dette er 

et lån fra pelsdyrlaget til ankende part. Ankende part var i en presset økonomisk situasjon 

etter innbruddet, da han måtte undersøke alle dyrene. Ankende part hadde også investert 

betydelige beløp i minkproduksjonen. 

 

Prisen på kr. 7,42 pr. prøve er i samsvar med gjeldende priser. Angående kravet på 

kjøregodtgjørelse på kr. 6 pr. kilometer vises det til at det gjelder kjøregodtgjørelse for 3 

personer. Beløpet for ankende parts egne arbeidstimer og utgifter er satt svært beskjedent. 

 

Det er ikke grunnlag for å hevde at kravet er foreldet fordi ankende part kunne ha påstått 

foreldelse. Ankende part har hele veien erkjent at han har betalingsplikt, og kravene er av 

den grunn ikke foreldet. Uansett kan det ikke kreves at ankende part skal påberope seg 

foreldelse overfor dem som har sendt regninger til ham. Kravet er etter dette tilstrekkelig 

dokumentert. 

 

Når det gjelder årsakssammenhengen, vises det til at det er faktisk årsakssammenheng 

mellom innbruddet/inspeksjonen, smitterisikoen som fulgte av dette, og ankende parts 
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tiltak. Årsakssammenhengen er også adekvat. Ved å teste alle dyrene ville det vært mulig å 

berge deler av besetningen dersom noen dyr hadde vært smittet. Hvis hele besetningen 

måtte slaktes, ville det oppstått tap på flere millioner kroner. Det er ankemotpartene som 

grovt uaktsomt har påført risikoen. Ankemotpartene har også vært vel kjent med risikoen. 

Det er ankemotpartene som er klart nærmest til å bære konsekvensene av risikoen som er 

påført.  

 

Det er ikke grunnlag for lemping. Det vises særlig til at ansvarsgrunnlaget er grov 

uaktsomhet.  

 

Når det gjelder motkravet, altså erstatning for oppkuttede bildekk, samt bilberging, var 

oppkuttingen av bildekk et tiltak fra ankende parts side for å sikre bevis. Han var også i en 

meget stresset situasjon, som var skapt av ankemotpartene.  

 

Kravet er foreldet. Ellefsen fikk eller burde skaffet seg kunnskap om hvem som var 

skadevolder i juni 2013. Det fremgår av Ellefsens anmeldelse at han mistenkte at ankende 

part var skadevolderen. Det fremgår videre i avhør av ankende part 19.6.2013 at han er 

skadevolderen. Kravet er da foreldet etter foreldelsesloven § 9 første ledd. 

 

Subsidiært anføres det at kravet må settes ned eller faller bort på grunn av skadelidtes 

medvirkning, jf. skadeserstatningsloven § 5-1 nr. 1. Her er det Ellefsens innbrudd som 

foranlediget skaden. Bilen ble benyttet til innbruddet og bilen inneholdt bevis som det var 

viktig å sikre. 

 

Påstand 

Vedrørende hovedkravet: 

1. Rune Ellefsen, f. 17.9.1976, Tiffany Morrell f. 30.10.1980, Silje Amalie 

Vandeskog f, 30.5.1975, Kia Luzula Vejrup f. 10.11.1993, dømmes in solidum til 

å betale erstatning til Lodve Haaland oppad begrenset til kr. 206 513,17 innen 14 

dager, med tillegg av rente etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første 

punktum fra forfall og til betaling skjer. 

 

2. Rune Ellefsen, f. 17.9.1976, Tiffany Morrell f. 30.10.1980, Silje Amalie 

Vandeskog f, 30.5.1975, Kia Luzula Vejrup f. 10.11.1993, dømmes in solidum til 

å betale sakens omkostninger for ting- og lagmannsrett innen 14 dager, med 

tillegg av rente etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum fra 

forfall og til betaling skjer. 

 

Vedrørende motkravet: 

1. Lodve Haaland frifinnes. 

 

2. Rune Ellefsen dømmes til å betale sakens omkostninger for lagmannsretten. 
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 Ankemotpartene, Ellefsen, Morrell, Vandeskog og Vejrup, har i korthet anført 

Ankemotpartenes handling var rettmessig på grunn av nødrett, jf. skadeserstatningsloven § 

1-4. Dette gjelder selv om ankemotpartene er straffedømt for handlingen. Ankemotpartene 

handlet ut fra en plikt til å undersøke dyrenes velferd. Det ble avdekket skader på flere dyr, 

og det var flere døde dyr i burene. Det ble blant annet dokumentert en død mink med 

avkuttet hode. Det måtte skaffes mer dokumentasjon for å kunne varsle Mattilsynet for å få 

dem til å gripe inn. Avdekkingen førte til at Haaland ryddet opp i forholdene før 

Mattilsynet kom på inspeksjon. Ankemotpartenes handlinger førte til bedre velferd for over 

7 000 mink. Mattilsynet avdekket også at det var mangler ved en smittesluse som ble 

pålagt utbedret. Som hovedregel blir skadevolder ansvarlig også for nødrettshandlinger, jf. 

skadeserstatningsloven § 1-4 første punktum. Etter andre punktum gjelder imidlertid ikke 

dette hvis skaden er voldt på gjenstand som faren truet fra, med mindre skadevolderen selv 

er skyld i skaden. Dette vilkåret er oppfylt i denne saken. 

 

Selv om det foreligger ansvarsgrunnlag, er det uansett ikke årsakssammenheng mellom den 

skadegjørende handlingen og skaden. Dette gjelder uansett for 

undersøkelser/smitteverntiltak overfor mink i hall nr. 1 som ble undersøkt 17.9.2013. 

Denne saken er begrenset til å gjelde erstatningskrav i anledning innbruddet i hall nr. 2 

19.9.2013. Eventuelle erstatningskrav foranlediget av inspeksjonen 17.9.2013 er ikke 

omfattet av denne saken. Haaland er pålagt å ha smittesluse i begge minkhallene slik at 

eventuell smitte ikke skulle kunne overføres fra den ene til den andre hallen. Risiko for 

spredning av smitte fra den ene hallen til den andre må han selv bære risikoen for. Haaland 

ble også oppmerksom på smitterisikoen like etter inspeksjonen i hall nr. 2 og kunne da ha 

tatt nødvendige forholdsregler. 

 

Det var en overilt handling å teste alle minkene, ca. 7 500 dyr. Det var kun 

spesialveterinær Sanson som anbefalte dette tiltaket. Dette er også eneste gang at det er 

foretatt testing av alle dyrene på en minkgård. Rutinene sier kun at livdyr og noen tisper 

skal testes. Haaland har bevisst intendert å blåse opp kravet for å ramme ankemotpartene. 

Selv for pelsdyrgårder i rød kategori testes ikke alle dyrene. Rød kategori omfatter gårder 

som ikke får selge livdyr grunnet smitte hos vedkommende eller i nærheten. Basert på den 

smitterisikoen som var aktualisert, ville det vært tilstrekkelig å følge det vanlige 

testprogrammet. I alle fall er testingen som ble iverksatt, altfor omfattende. 

 

Haaland har heller ikke oppfylt tapsbegrensningsplikten. Han kunne ha ventet med å 

iverksette testingen til politiet hadde spurt Ellefsen om ankemotpartene brukte 

smittevernutstyr. Haalands advokat kunne også ha spurt politiet. Haaland ville da ha fått 

vite at ankemotpartene brukte smittevernutstyr, slik at det ikke var nødvendig å teste 

dyrene. Haaland burde også ha ventet med å teste dyrene til september. Det fremgår at 

prisen pr. prøve da ville vært kr. 2 pr. prøve istedenfor kr. 7,42. De som har arbeidet med å 

innhente prøvene, har også brukt klart lenger tid enn det som er vanlig i bransjen. De burde 
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ha klart å teste langt flere dyr pr. time, slik at denne erstatningsposten uansett er for høy. 

Normen er ca. 45 dyr pr. time. Dette arbeidet burde vært utført på ca. 150 timer og ikke 

374,5 timer, som det er krevd erstatning for. 

 

Haaland har uansett heller ikke dokumentert det økonomiske tapet. Undersøkelsen til 

Fässler samme dag om morgenen etter inspeksjonen var en rutinekontroll som Haaland 

uansett måtte ha gjennomført på samme tid. Fakturaen til avløysarlaget er betalt, men 

dokumentasjonen av kravet er mangelfull. Portoutlegget er betalt, men det kunne ha vært 

lavere, og noe porto ville uansett påløpt til ordinær prøvetaking. De øvrige utgiftene som er 

krevd erstattet, gjelder fakturaer som ikke er betalt. Bilagene er ikke riktig ført i 

regnskapet. Når fakturaene ikke er betalt så lang tid etter, viser det at fakturaene ikke er 

reelle. Kravet fra pelsdyrlaget fremstår ikke som en reell faktura når pelsdyrlaget ikke har 

inndrevet kravet. Haaland har også sendt en faktura til pelsdyrlaget for utgiftene i 

forbindelse med testingen. Haaland kan ikke høres med at han har lånt pengene av 

pelsdyrlaget. Når det er utstedt en faktura fra Haaland, viser det tvert imot at det er 

pelsdyrlaget som har dekket Haalands utgifter, slik at Haaland ikke har lidt noe økonomisk 

tap. Kravet er også for høyt ved at timeprisen for innleid hjelp er satt til kr. 400 pr. time, 

mens ordinær pris for arbeidshjelp er kr. 180 pr. time. Det er krevd kilometergodtgjørelse 

for 600 kilometer, mens den reelle avstanden er 480 kilometer. Det er også brukt for høy 

kilometergodtgjørelse. Kravet på erstatning for utlegg til utstyr og klær og egne 

arbeidstimer er ikke dokumentert. Videre er det ikke gjort fradrag for utgifter til ordinær 

plasmacytosetesting som uansett skulle ha blitt foretatt i september 2013. 

 

Subsidiært kreves det lemping av erstatningsansvaret. De fire ansvarlige har lave inntekter, 

og kravet er så høyt at det av den grunn må lempes.  

 

Når det gjelder motkravet, anføres det at kravet ikke kan nedsettes eller falle bort på grunn 

av medvirkning. Ankemotpartene parkerte bilen, men den var ikke feilparkert og bilen var 

allerede parkert inn av Haalands nabo, slik at ankemotpartene uansett ikke hadde kunnet 

fjerne bilen. Haalands handling var videre forsettlig, noe som taler mot at erstatningen 

reduseres. Ankemotpartenes handlinger var heller ingen faktor i hendelsesforløpet.  

 

Kravet er ikke foreldet. Ellefsen fikk ikke kunnskap om at Haaland var ansvarlig før i 

politiavhør i februar 2016. Han hadde etter dette en frist på ett år på å bryte foreldelsen og 

det gjorde han 3.2.2017 da motkravet ble fremsatt. 

 

Påstand 

I hovedsaken 

1. Anken forkastes. 

2. Ankemotpartene tilkjennes sakens omkostninger. 

 

I motkravet 
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1. Lodve Haaland betaler et beløp fastsatt etter rettens skjønn oppad begrenset til 

NOK 4 125,- til Rune Ellefsen. 

2. Lodve Haaland erstatter Rune Ellefsen sakskostnader i denne sak. 

 

Lagmannsrettens vurdering 

Lagmannsretten er kommet til at anken fører frem. 

 

Erstatningsansvar for ankemotpartenes handlinger faller ikke bort på grunn av nødrett. 

Veterinær Fässler undersøkte Haalands minkgård kun timer etter innbruddet 19.6.2013. Av 

veterinærskjemaet fremgår det at Fässler under kategorien «Allment inntrykk av 

dyrevelferden på gården» har anmerket «meget bra». Han fant 4 døde dyr og 17 dyr med 

skader. I sin vitneforklaring utdypet Fässler vurderingen av Haalands dyrehold. Blant annet 

forklarte han at antallet døde dyr og dyr med skader var svært lavt, sett i lys av at Haaland 

hadde til sammen rundt 7 500 dyr. Mattilsynet utførte tilsyn 27.6.2013. Mattilsynet 

konkluderte også med at dyreholdet var bra. Det forelå opplagt ingen nødsituasjon, og 

bestemmelsen i skadeserstatningsloven § 1-4 kommer ikke til anvendelse. Det skal nevnes 

at selv om det hadde foreligget en nødsituasjon, ville handlingene vært ansvarsbetingende 

etter § 1-4 første setning. Det foreligger etter dette ansvarsgrunnlag etter den ulovfestede 

culparegelen. Den ansvarsbetingende handlingen er at ankemotpartene tok seg ulovlig inn i 

Haalands minkhall til tross for at de var kjent med risikoen for plasmacytosesmitte som 

forelå etter at de tidligere hadde vært på Gjesdals minkfarm. Gjesdals minkfarm var under 

sanering etter plasmacytoseutbrudd. Ankemotpartene var kjent med dette og med den høye 

smitterisikoen. De var på gården til Gjesdal for å undersøke om det igjen var mink på 

gården. Som lagmannsretten skal komme tilbake til, brukte ankemotpartene heller ikke 

smittevernutstyr. Ankemotpartenes handling fremstår som et så markert brudd på kravet til 

aktsomhet at den må kategoriseres som grovt uaktsom. 

 

Spørsmålet er så om det foreligger årsakssammenheng. På grunn av papirer funnet i 

ankemotpartenes bil, ble Haaland kjent med at ankemotpartene hadde vært på Gjesdals 

farm to dager tidligere. Ankemotpartene Ellefsen, Vandeskog og Vejrup forklarte i 

lagmannsretten at de tok nødvendige forholdsregler ved å benytte engangshansker, 

fotposer og antibac. Det er anført at Haaland burde ha brakt på det rene at dette var tilfelle 

ved at han selv, eller hans advokat burde kontaktet ankemotpartene for bringe dette på det 

rene. Lagmannsretten finner det ikke nødvendig å ta stilling til om det kan stilles et slikt 

krav til Haaland. 

 

Ankemotpartene viste under dag 1 av ankeforhandlingen deler av et filmopptak fra 

innbruddet hos Haaland, som blant annet viste de døde dyrene. Før dag 2 av 

ankeforhandlingen hadde Haaland gjennomgått hele filmen som ankemotpartene hadde 

lagt ut på en internettside. Ankemotpartene protesterte mot at det ble lagt frem bilder fra 

filmen eller at de delene av filmen som ankende part ønsket fremlagt, ble avspilt. Det ble 

anført at dette var en overrumpling fra ankende parts side. Lagmannsretten besluttet at 
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bilder fra filmen kunne fremlegges, og disse viser en hånd uten hanske noen centimeter fra 

et minkbur. Ellefsen ga deretter en tilleggsforklaring og anførte at han hadde vært ukjent 

med det som kom frem på filmen, og at hånden som vistes på bildet, kunne skyldes at 

hanskene måtte tas av i forbindelse med bytte av film. Til dette bemerker lagmannsretten at 

bildet av hånden ikke kan ses å ha noen forbindelse med bytte av film og at selv om så 

hadde vært tilfelle, ville manglende beskyttelsesutstyr ha medført smitterisiko. I og med at 

ankemotpartene under forklaringen i lagmannsretten ga uriktig svar på spørsmålet om de 

hadde benyttet smittevernutstyr, er det ingen grunn til å tro at de ville ha gitt riktig svar på 

spørsmålet dersom Haaland eller hans advokat hadde stilt dem samme spørsmål før han 

satte i verk smitteverntiltakene. Lagmannsretten konkluderer etter dette med at det forelå 

en smitterisiko. 

 

Spørsmålet er dernest om tiltakene som Haaland satte i verk, var nødvendige på bakgrunn 

av smitterisikoen. Haaland rådførte seg med spesialveterinær Sanson. Sanson anbefalte at 

alle dyrene burde testes. Også seniorinspektør Wolf hos Mattilsynet og veterinær Fässler 

forklarte for lagmannsretten at det var fornuftig å teste alle dyrene. Lagmannsretten legger 

etter dette til grunn at Haaland fulgte faglige råd om å teste alle dyrene og lagmannsretten 

har ikke grunnlag for noen annen vurdering enn at dette var et hensiktsmessig og 

nødvendig tiltak. Hvis det hadde vært smitte på dyrene, kunne det ha vært mulig å isolere 

smitten dersom smitten hadde blitt oppdaget tidlig. Ved smitte ville det også vært risiko for 

spredning til andre minkgårder i Rogaland. Det fremstår også hensiktsmessig å pådra seg 

en kostnad på rundt kr. 200 000 til smitteverntiltakene når alternativet kunne bli at det 

måtte gjennomføres en fullstendig sanering med milliontap til følge. Det ville etter 

lagmannsrettens oppfatning ikke være tilstrekkelig for Haaland kun å utføre de ordinære 

testene av dyrene. Det var oppstått en ekstraordinær situasjon, og den krevde 

ekstraordinære tiltak. 

 

Ankemotpartene har anført at det ikke var nødvendig å teste dyrene i hallen der 

aksjonistene hadde tatt seg inn 17.6.2013, eventuelt at smitte som følge av dette innbruddet 

ikke er en del av denne saken. Til dette bemerker lagmannsretten at det etter det opplyste 

er få meter mellom de to hallene og at Haaland var nødt til å bevege seg fra den ene til den 

andre hallen i forbindelse med stell og mating av dyrene. Blant annet benyttes det et 

motorisert kjøretøy i forbindelse med foring av dyrene i de to hallene. Det er da ikke 

praktisk mulig å begrense smitterisikoen til den ene hallen. Ved plasmacytosesmitte 

opereres det med en bekjempingssone på 3 kilometer.  

 

Det er anført at Haaland burde ha ventet med å ta prøver til september 2013, slik at han 

kunne ha oppnådd den langt rimeligere prisen på kr. 2 pr. prøve, istedenfor kr. 7,42. 

Lagmannsretten er ikke enig i dette. Kullbotten, som er seksjonssjef i pelsdyrlaget, 

forklarte at dersom Haaland hadde ventet til september med å sende inn prøver, ville ikke 

analysene av prøvene startet før i oktober 2013. Det ville dermed ha gått ganske lang tid 

før Haaland ville ha fått svar på om dyrene var smittet. Haaland startet testingen vel 5 uker 
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etter innbruddet. Grunnen til det er at dette er den tiden det tar å påvise smitte etter 

eksponering for smitte. Lagmannsretten er etter dette kommet til at tiltaket Haaland satte i 

verk, var et påregnelig og adekvat tiltak på bakgrunn av den smitterisikoen som forelå. 

Lagmannsretten kan ikke se at det er grunnlag for en påstand om at Haaland har iverksatt 

unødig omfattende tiltak for å ramme ankemotpartene. Det er dermed årsakssammenheng 

mellom den skadegjørende handlingen og skaden, altså smitteverntiltakene. Når det gjelder 

påregneligheten, tilføyer lagmannsretten at når ankemotpartenes handling er grovt 

uaktsom, har også det betydning for adekvansvurderingen, men uten at det i dette tilfellet 

får avgjørende betydning. 

 

Spørsmålet er da utmålingen av det økonomiske tapet og om det er dokumentert. For 

tingretten ble det krevd erstatning med til sammen kr. 255 691. Dette kravet inkluderte 

merverdiavgift. For lagmannsretten er det klargjort at det ikke er grunnlag for å kreve 

merverdiavgift, og kravet er nå kr. 206 513.  

 

Haaland har krevd kr. 2 885 som gjelder faktura for undersøkelse 19.6.2013 av veterinær 

Fässler. Det fremgår imidlertid av veterinærskjemaet at Fässler foretok en undersøkelse 

som skulle utføres mellom 10.6.2013 og 10.7.2013. Selv om Fässler stilte på kort varsel, er 

dette dermed ikke en ekstrautgift, bortsett fra nattillegget på kr. 485. Det var all grunn til å 

tilkalle Fässler for å få en orientering om hva som burde gjøres, men kun kr. 485 anses 

dekningsmessig. 

 

Fakturaene fra Per Haugstad til Haaland på henholdsvis kr. 5 610 og kr. 101 200 gjelder 

arbeidshjelp i forbindelse med smitteforebyggende tiltak; blodprøvetaking og desinfisering 

osv, samt kilometergodtgjørelse. Ankemotpartene har anført at det er brukt for mange 

timer til prøvetakingen og at timeprisen skulle ha vært kr. 180 pr. time og ikke kr. 400 pr. 

time. Spesialveterinær Sanson forklarte seg om hvor lang tid det tar å ta blodprøver og ut 

fra dette har lagmannsretten ikke innvendinger til timeforbruket. Haaland forklarte seg 

også om timeforbruket. Lagmannsretten legger ikke vekt på forklaringen til vitnet som 

ankemotpartene førte; psykolog Nervik. Nervik forklarte at testing av mink tok ca. 45 

sekunder pr. dyr. Lagmannsretten har ikke innvendinger til timeprisen på kr. 400 pr. time. 

Lagmannsretten legger etter dette til grunn Haalands og Sansons forklaring om arbeidet og 

anser dette som nødvendige og dermed dekningsmessige kostnader. Når det gjelder faktura 

fra Haugstad, har ankemotpartene gjort gjeldende at kilometergodtgjørelse på kr. 6 pr. 

kilometer er for høyt og at det er beregnet for mange kilometer. Kilometergodtgjørelsen på 

kr. 6 pr. kilometer gjelder for 3 personer og lagmannsretten kan ikke se at dette er for høyt. 

Med hensyn til kjørelengde, kan lagmannsretten heller ikke se at det er underbygget fra 

ankemotpartene hvorfor dette skulle være for høyt. Lagmannsretten legger etter dette også 

til grunn kravet på kilometergodtgjørelse. 

 

Faktura på kr. 4 000 fra Sisca Gjesdal gjelder også arbeid i forbindelse med gjennomføring 

av smitteforebyggende tiltak og blodprøvetaking. Også her legger lagmannsretten til grunn 
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Haalands forklaring om arbeidet og anser dette som nødvendige og dermed 

dekningsmessige kostnader. 

 

Faktura på kr. 1 375 for porto gjelder porto i forbindelse med forsendelse av blodprøvene. 

Ankemotpartene har anført at utgiftene er for høye, men ikke underbygget dette. 

Lagmannsretten anser kostnadene for nødvendige og dermed dekningsmessige. 

 

Det er også krevd erstatning for utgifter til innleid arbeidskraft fra avløserlaget med kr. 22 

720. Også dette gjelder bistand i forbindelse med blodprøvetaking. Lagmannsretten legger 

til grunn Haalands forklaring om nødvendigheten av dette arbeidet og anser på den 

bakgrunn utgiftene som nødvendige og dermed dekningsmessige. 

 

Utgiftene til analyse av prøvene er krevd erstattet med kr. 55 123. Som nevnt ovenfor anser 

lagmannsretten disse utgiftene som nødvendige utgifter og dermed dekningsmessige. 

 

Haaland har også krevd kr. 6 400 for utgifter til administrasjon, altså egne arbeidstimer. 

Det gjelder 20 timer a kr. 400 pr time. Lagmannsretten finner det klart at Haaland har 

måttet administrere et omfattende arbeid med prøvetakingen og finner det godtgjort at 

Haaland kan kreve erstatning for 20 timer med eget arbeid. Timesatsen er rimelig. Det 

tilkjennes erstatning på kr. 6 400 for denne posten. 

 

Haaland har også krevd erstatning på kr. 7 200 for utgifter til klær, desinfeksjonsmidler 

mv. Dette tapet er ikke dokumentert i form av kvitteringer for klær, desinfeksjonsmidler 

mv. Haaland må uansett kjøpe både klær og desinfeksjonsmidler til sin ordinære 

virksomhet. Lagmannsretten er kommet til at det har påløpt en del ekstra utgifter for 

Haaland til smitteverntiltakene i form av klær, desinfeksjonsmidler mv. Lagmannsretten 

aksepterer at Haaland ikke kan godtgjøre nøyaktig hvilke desinfeksjonsmidler og klær som 

er kjøpt inn i anledning disse tiltakene og hvilke klær og desinfeksjonsmidler som er kjøpt 

inn som ledd i den ordinære driften. Lagmannsretten er kommet til at denne tapsposten er 

tilstrekkelig dokumentert og at det er grunnlag for skjønnsmessig å utmåle erstatning i 

samsvar med det som er krevd. 

 

Når det gjelder det samlede kravet, har ankemotpartene anført at fakturaer som ikke er 

betalt ikke kan godtas som tapsposter. Lagmannsretten er ikke enig i dette. Bilagene er ført 

i Haalands regnskap og lagmannsretten anser de da tilstrekkelig dokumentert. Det kan ikke 

ses å ha betydning om noen av fakturaene er ført som kortsiktig gjeld, så lenge de er ført 

som gjeld. Lagmannsretten legger også til grunn at fakturaen fra Haaland til pelsdyrlaget 

reelt sett er uttrykk for et låneforhold, altså slik at Haaland må tilbakebetale pengene til 

pelsdyrlaget etter at dom i saken er rettskraftig, og uavhengig av utfall av rettssaken. Dette 

har både Haaland og Kullbotten i pelsdyrlaget forklart seg sammenfallende om. Det er 

videre ikke grunnlag for å frifinne på grunn av foreldelse. Haaland har erkjent overfor 

kreditorene at han skylder beløpene. 
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Haaland tilkjennes etter dette kr. 204 113. 

 

Lagmannsretten finner det klart at det ikke er grunnlag for lemping av kravet. Det gjelder 

et erstatningskrav på vel kr. 200 000 og det er 4 personer som er solidarisk ansvarlige for 

tapet. Det er dermed et begrenset erstatningsansvar som idømmes. Lagmannsretten viser 

også til at ankemotpartene har utvist grov uaktsomhet. 

 

Motkravet 

Lagmannsretten er kommet til at kravet er foreldet. Ellefsen anmeldte forholdet 20.6.2013. 

I anmeldelsen har han oppgitt: «Det mistenkes at eieren av minkfarmen i Tjessheimv. er 

gjerningspersonen.» Denne mistanken var svært begrunnet i og med at bilen var parkert i 

Tjessheimveien og ble benyttet i forbindelse med innbruddet. Ellefsen var også kjent med 

at han ble oppdaget av eieren av minkgården, altså Haaland. Det var dermed ikke så mange 

andre som kunne ha interesse av å stikke hull på dekkene. Haaland erkjente også i 

politiavhør at han hadde kuttet opp dekkene. Lagmannsretten finner under disse 

omstendighetene at Ellefsen fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om den 

ansvarlige da han anmeldte forholdet 20.6.2013. Kravet foreldes 3 år etter dette tidspunktet 

og foreldelsesfristen var dermed utløpt da Ellefsen fremmet kravet 3.2.2017, jf. 

foreldelsesloven § 9 første ledd. 

 

Haaland blir etter dette å frifinne for erstatningskravet. 

 

Sakskostnader 

Haaland har vunnet hovedsaken og har etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 krav på å bli 

tilkjent sakskostnader for tingrett og lagmannsrett. Det er ingen unntak som anses 

anvendelige. Lagmannsretten legger til grunn resultatet for vurderingen av sakskostnadene 

for tingretten. Det har ikke betydning for sakskostnadskravet for tingretten at 

erstatningskravet for tingretten ble behandlet i straffesaken mot ankemotpartene. For 

tingretten krevde Haaland kr. 175 000 inklusiv merverdiavgift. Av dette var det krevd 

salær for 70 timer a kr. 2 500 eksklusiv merverdiavgift. 

 

For lagmannsretten krever Haaland erstattet kr. 150 000 inklusiv merverdiavgift i salær. 

Dette kreves salær for 60 timer a kr. 2 500 eksklusiv merverdiavgift. I tillegg kreves 

erstattet kr. 21 000 i reise- og oppholdsutgifter for prosessfullmektig, kr. 3 464 i 

reiseutgifter for et vitne og i tillegg ankegebyret. Partene har ikke skilt mellom 

sakskostnadene i hovedsaken og for motkravet. Lagmannsretten fastsetter skjønnsmessig 

sakskostnadene vedrørende motkravet til kr. 5 000. Dette beløpet trekkes derfor ut fra 

sakskostnadskravet for lagmannsretten i hovedsaken.  

 

Ankemotpartene har anført at sakskostnadskravet for tingretten er for høyt. 

Lagmannsretten er kommet til at utgiftene er nødvendige både for tingretten og 
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lagmannsretten. Det har vært forholdsvis omfattende bevisførsel, og ankemotpartene har 

bestridt, både ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og økonomisk tap. Når det gjelder det 

økonomiske tapet, er så godt som alle tapsposter bestridt, både hva gjelder 

nødvendigheten, at de er reelle, timeforbruk og timepris. Dette har etter lagmannsrettens 

oppfatning nødvendiggjort et tilsvarende omfattende arbeid for ankende part. Det 

tilkjennes etter dette erstatning for sakskostnader slik det er krevd, jf. tvisteloven § 20-5. 

 

Når det gjelder sakskostnadene vedrørende motkravet, har Haaland vunnet saken og har 

krav på full erstatning for sakskostnadene. Det er ingen unntak som er anvendelige. 

Lagmannsretten legger som nevnt til grunn at sakskostnadene er kr. 5 000. Dette anses som 

nødvendige utgifter og ankemotpartene dømmes til å betale Haaland kr. 5 000 i 

sakskostnader for lagmannsretten. 

 

Dommen er enstemmig. 
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DOMSSLUTNING 

 

I hovedsaken 

 

1. Rune Ellefsen, Tiffany Morrell, Silje Amalie Vandeskog og Kia Luzula Vejrup, 

dømmes til in solidum å betale kroner 204 113 – 

tohundreogfiretusenetthundreogtretten – til Lodve Haaland innen 14 dager fra 

forkynnelsen av denne dommen. 

 

2. Rune Ellefsen, Tiffany Morrell, Silje Amalie Vandeskog og Kia Luzula Vejrup, 

dømmes til in solidum å betale kroner 175 000 – etthundreogsøttifemtusen – til 

Lodve Haaland i sakskostnader for tingretten innen 14 dager fra forkynnelsen av 

denne dommen. 

 

3. Rune Ellefsen, Tiffany Morrell, Silje Amalie Vandeskog og Kia Luzula Vejrup, 

dømmes til in solidum å betale kroner 169 464 – 

etthundreogsekstinitusensekshundreogsekstifire – og i tillegg ankegebyret, til 

Lodve Haaland i sakskostnader for lagmannsretten innen 14 dager fra 

forkynnelsen av denne dommen. 

 

I motkravet 

1. Lodve Haaland frifinnes. 

 

2. Rune Ellefsen dømmes til å betale kroner 5 000 – femtusen – til Lodve Haaland i 

sakskostnader for lagmannsretten innen 14 dager fra forkynnelsen av denne 

dommen. 

 

 

 

 

 

Torstein Frantzen Ingrid Kjeldstad Gullaksen Arne Solberg 

 

    

 
Dokument i samsvar med undertegnet original. 

 

 

 

Tonje Olsnes 

 


