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DOM 

 

Sergej Triskin er født den 26. mars 1960 og bor i Litauen. Han arbeider som skipper og 

tjener om lag 500 Euro per måned, pluss reisetillegg. Han eier en ideell halvpart av en 

leilighet og har to myndige døtre. 

 

Ved ikke vedtatt forelegg utferdiget den 18. juli 2016 av Politimesteren i Finnmark, er han 

i medhold av straffeprosessloven § 268 satt under tiltale ved Øst-Finnmark tingrett for 

overtredelse av: 

 

Havressursloven § 61 jf § 16 jf forskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe § 1 

for å ha fanget snøkrabbe på den norske kontinentalsokkelen. 

Grunnlag: 

I perioden 25. mai til 16. juli 2016 fangstet Sergej Triskin som skipper på Juras Vilkas, reg no KL 

874, i alt 80 340 kg snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel uten å ha tillatelse til det. Fangstverdien 

på fangsten var NOK 2 530 710. 

 

 

Arctic Fishing, Jogailos 6. 4. LT-01116 Vilnius, er et litauisk selskap som bedriver fiske. 

Den 18. juli 2016 utstedte politimesteren i Finnmark inndragningsforelegg mot selskapet. 

Forelegget gjaldt inndragning av kr. 2 500 000,-, tilsvarende fangstverdien etter ulovlig 

snøkrabbefangst. Begrunnelsen for inndragningsforelegget er overtredelse av: 

 

Havressursloven § 61 jf § 16 jf forskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe § 1 

for å ha fanget snøkrabbe på den norske kontinentalsokkelen. 

Grunnlag: 

I perioden 25. mai til 16. juli 2016 fangstet Sergej Triskin som skipper på Juras Vilkas, reg no KL 

874, i alt 80 340 kg snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel uten å ha tillatelse til det. Fangstverdien 

på fangsten var NOK 2 530 710. 

 

 

Inndragningsforelegget ble ikke vedtatt og saken ble oversendt Øst-Finnmark tingrett, jf. 

straffeprosessloven § 268. 

 

Hovedforhandling ble holdt i rettens lokaler i Vadsø den 29. november 2016. Sergej 

Triskin møtte og erkjente seg ikke skyldig. Selskapet erkjente seg ikke skyldig etter 

inndragningsforelegget. Retten har i medhold av straffeprosessloven § 276 første ledd 

funnet det ubetenkelig å sette rett uten meddommere. 
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Retten mottok forklaring fra to vitner, hvorav ett forklarte seg per telefon, og det ble 

foretatt slik dokumentasjon som framgår av rettsboken.  

 

Aktor la ned påstand om at Sergej Triskin dømmes til å betale en bot stor kr. 18 000,- og at 

han dømmes til å betale saksomkostninger til det offentlige fastsatt etter rettens skjønn. 

Videre la aktor ned påstand om at Arctic Fishing v/styrets leder dømmes til å tåle 

inndragning av kr. 2 500 000,- og at Arctic Fishing dømmes til å betale saksomkostninger 

til det offentlige, fastsatt etter rettens skjønn. 

 

Sergej Triskins forsvarer la ned påstand om frifinnelse, subsidiært at Triskin anses på 

mildeste måte. Arctic Fishings forsvarer la ned påstand om frifinnelse, subsidiært halvering 

av inndragningsforelegget og at selskapet anses på mildeste mulige måte. 

 

Rettens vurdering 

Saken gjelder fangst av snøkrabbe i det såkalte "Smutthullet" i Barentshavet. 

 

For den videre vurderingen legger retten til grunn prinsippet om at straffeskyld må være 

bevist utover enhver rimelig tvil for at det skal kunne idømmes straff og at 

påtalemyndigheten bærer bevisbyrden for dette, både i objektivt og subjektivt henseende. 

Bevisbedømmelsen beror ofte på en vurdering av flere momenter som hver for seg kan ha 

ulik bevisstyrke. Det kreves ikke at hvert enkelt moment må være bevist utover enhver 

rimelig tvil, så lenge det etter en samlet vurdering av bevisene i saken ikke foreligger 

rimelig tvil om konklusjonen, jf. Rt. 2005 side 1353. 

 

På bakgrunn av en samlet vurdering av bevisene i saken, legger retten følgende 

hendelsesforløp til grunn som bevist utover enhver rimelig tvil: 

 

Selskapet Arctic Fishing driver innen fiskerinæringen og eier blant annet fartøyet "Juras 

Vilkas" som brukes til krabbefangst. Sergej Triskin er skipper og var kaptein på Juras 

Vilkas i 2016. Dette var første gang Triskin skulle fangste krabbe. 

 

Den 31. desember 2015 utstedte det latviske landbruksdepartementet i henhold til NEAFC-

konvensjonen en lisens til Arctic Fishing som gav Juras Vilkas tillatelse til å fangste 

snøkrabbe på norsk side av delelinjen i Smutthullet. Lisensen gjaldt fra den 1. januar 2016 

og frem til den 31. desember 2016. 

 

Juras Vilkas med mannskap oppholdt seg på vårparten i 2016 i Båtsfjord for klargjøring til 

seilas og krabbefangst i henhold til utstedt lisens. Båten med mannskap seilte til Kirkenes, 

blant annet for å hente olje, før seilasen bar videre til fangstområdet i Smutthullet. Det ble 

ikke bedrevet fangst under denne seilasen og først da fartøyet var fremme ved 

fangstområdet i Smutthullet, ble det satt ut teiner i lenke for å fangste snøkrabbe. 

 



 - 4 - 16-127201MED-OSFI 

Etter endt fangstoppdrag, gikk Juras Vilkas i havn i Båtsfjord på morgenen den 15. juli 

2016 for å laste av. Kystvakten hadde i mellomtiden mottatt en henvendelse fra 

kystvaktbasen på Sortland, som ba om kontroll av Juras Vilkas for å finne ut om det hadde 

blitt fangstet snøkrabbe i Smutthullet. Kystvakten gikk om bord i fartøyet for inspeksjon 

etter at det hadde lagt til kai i Båtsfjord. Kystvakten ble forevist fangstjournalen og 

fartøyets elektroniske skipsdagbok, hvor det fremgikk at Juras Vilkas hadde fangstet 

snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel i Smutthullet. Sergej Triskin ble gitt status som 

mistenkt og han ble foreholdt sine rettigheter. Kystvakten foretok ytterligere undersøkelser 

ved å samle inne bevis og datainformasjon fra den perioden Juras Vilkas hadde vært i det 

aktuelle området og fangstet. Politiet ble tilkalt og det ble senere foretatt avhør av Triskin. 

 

Retten finner det hevet over enhver tvil at Juras Vilkas med Sergej Triskin som skipper, i 

perioden 25. mai 2016 til 13. juli 2016 fangstet 80 340 kg. snøkrabbe på norsk 

kontinentalsokkel i "Smutthullet". Videre finner retten det utvilsomt at fangstverdien var 

kr. 2 530 710,-. Retten viser til Triskins forklaring om at han med fartøyet Juras Vilkas 

drev fangst av snøkrabbe på norsk side av delelinjen i "Smutthullet" fra den 25. mai 2016 

og frem til den 13. juli 2016. Videre viser retten til fiskeriinspektør Hoddeviks 

vitneforklaring om at det under inspeksjon av Juras Vilkas ble avdekket at mannskapet, i 

henhold til Kystvaktens tracking av Juras Vilkas, samt skipets fangstregister, hadde 

fangstet om lag 80 tonn snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel i Smutthullet. Hoddevik ga 

en grundig redegjørelse for at mengden snøkrabbe som eventuelt kunne ha blitt fangstet på 

russisk side i Smutthullet, var tatt bort fra beregningsgrunnlaget. Fangsten på norsk side 

ble senere veid til 80 340 kg. snøkrabbe. Dette tilsvarer en fangstverdi på kr. 2 530 710,-. 

 

Havressursloven § 61, jf. § 16, jf. forskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe § 1 forbyr 

fangst av snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel. Forsettlig eller uaktsom overtredelse 

straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år. Det følger videre av havressursloven § 65 

første ledd at verdien av slik fangst kan inndras hos den som den skyldige har handlet på 

vegne av. Spørsmålet retten må ta stilling til, er om det straffesanksjonerte forbudet mot 

fangst av snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel ikke gjelder i denne saken, i det det 

foreligger motstrid mellom forbudet for "Smutthullet" sin del og overenskomst med 

fremmed stat, jf. straffeloven (2005) § 2 og havressursloven § 6. 

 

Den del av havbunnen som ligger på vestlig side av delelinja i Smutthullet tilhører norsk 

kontinentalsokkel. Dette er ikke tvilsomt, men retten viser i alle tilfeller til at området ble 

anerkjent som norsk kontinentalsokkel ved anbefalinger fra "Commission on the Limits of 

the Continental Shelf" av 27. mars 2009, jf. havrettskonvensjonen art. 76. Utgangspunktet 

etter straffeloven (2005) § 4 er at straffelovgivningen gjelder i Norge og på norsk 

territorium. Det kan stilles spørsmål ved om straffelovgivningen kommer til anvendelse på 

handlinger begått av utenlandskregistrerte fartøy på norsk kontinentalsokkel, jf. 

straffeloven (2005) § 4 andre ledd bokstav a til c og havrettskonvensjonen art. 77. Retten 

finner imidlertid ikke grunn til å gå nærmere inn på dette, i det retten har kommet til at 
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Sergej Triskin og Arctic Fishing uansett må frifinnes på grunnlag av § 2, som sier at norsk 

straffelovgivning gjelder med de begrensninger som følger av overenskomster med 

fremmede stater. 

 

Den nordøst-atlantiske fiskerikommisjonen ble etablert ved NEAFC-konvensjonen og 

beskytter fiskebestanden i det nordøstlige Atlanterhavet. Formålet er å sikre bærekraftig 

utnyttelse av fiskeressurser i området som hører under konvensjonen, jf. art. 2, herunder 

"Smutthullet", jf. art. 1 (a). NEAFC-konvensjonen ble ratifisert av Norge i 1981.  

 

NEAFC-kommisjonen utøver den forvaltningsmessige myndigheten i "Smutthullet", jf. 

NEAFC-konvensjonen art. 3 nr. 2 og NEAFC Scheme of Control and Enforcement art. 1 

(b). Norge har gitt sin tilslutning til NEAFC Scheme of Control and Enforcement, og 

plikter dermed å respektere de lisenser og tillatelser som er utstedt i medhold av NEAFCs 

forvaltningsregime, også på norsk kontinentalsokkel i "Smutthullet". Retten finner det ikke 

tvilsomt, og det er heller ikke bestridt, at Juras Vilkas drev fangst av snøkrabbe i 

Smutthullet i henhold til lisens, utstedt i tråd med føringene gitt i NEAFC-konvensjonen og 

NEAFC Scheme of Control and Enforcement. Retten konkluderer med at det nasjonale 

forbudet mot fangst av snøkrabbe på den norske kontinentalsokkelen i Smutthullet ikke 

gjelder i denne saken, i det forbudet strider mot Norges forpliktelser etter NEAFC-

konvensjonen og NEAFC Scheme of Control and Enforcement, jf. straffeloven (2005) § 2. 

 

Etter dette blir Sergej Triskin og Arctic Fishing å frifinne. 

 

 

DOMSSLUTNING 

 

 

- Sergej Triskin, født 26. mars 1960, frifinnes. 

 

- Arctic Fishing frifinnes. 

 

 

**** 
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Stevnevitneforkynning 

Dommen sendes politiet ved aktor for forkynning ved stevnevitne for domfelte. Vedlagt 

dommen følger opplysning om når dommen anses forkynt og opplysning om ankefrist. 

 

 

 

Retten hevet 

 

Øyvind Reitzel Bjerke 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


