
Olympia eventuelt får fra Ugland 
om han vinner frem med søks-
målet.

Gråt og tårer
– Vi har hatt en rekke feider i 
mange land. For jeg gir meg ikke 
når jeg mener jeg er lurt og 
bedratt – sånn som i denne saken 
her. Ager-Hanssen gikk konkurs 
etterhvert. Det siste som gikk, 
var hytta hans her på Sørlandet, 
og feiden var egentlig over i 
2007. Så ringte han min admi-
nistrerende sist høst og sa at han 
hadde informasjon. Da var vi i 
en situasjon der vi ikke kom 
noen vei med Ugland. Saken ble 
trenert, og vi var interessert i å 
få hull på den byllen, forklarte 
Korsgaard, som i starten selv 
nektet å møte Ager-Hanssen i 
starten. Men i november ifjor 
møttes de for første gang på 
mange år.

– Det var mye gråt og tårer. Og 
nå har vi skværet opp. Jeg 
kommer ikke til å forfølge ham 
selv om han skylder meg penger, 

sa Korsgaard, som ikke synes det 
er underlig at Ager-Hanssen vil 
kunne dra inn over 170 millioner 
kroner dersom Olympia vinner 
frem på alle punkter.

– Jeg har drevet inkasso i 
mange land, og det er helt vanlig 
å splitte et eventuelt utkomme 
av en sak. Og når vi sliter med en 

Den tidligere inkassomilli-
ardæren Haakon Kors-
gaard brukte mye av sin 

tid som vitne i Arendal tingrett 
igår på å kritisere måten han er 
blitt behandlet på av Ugland i 
Grimstad. 

Korsgaards familieselskap 
Olympia Holding var shipping-
partner med Ugland. Da Uglands 
shippingselskap ble solgt til 
indiske Siva, mener Korsgaard 
han ble snytt for en gevinst på 
minst 22 millioner dollar – 
penger Ugland stakk i egen 
lomme.

– Jeg stilte hele mitt livsverk 
til disposisjon for Ugland. 1,3 
milliarder kroner og mye mer 
enn det Ugland risikerte, sa 
Korsgaard og la til at det hele 
tiden var underforstått at 
Olympia hadde en rett til å selge 
seg ut av engasjementet samtidig 
og til samme forholdsmessige 
pris som Ugland.

– Vi var i samme båt. Det var 
én for alle, alle for én. Så opplever 
jeg at Ugland i flere måneder før 
salget til inderne legger en plan 
for å lure oss. Hele forhand-
lingen mellom oss og Ugland var 
et falsum. Det var lurendreier fra 
begynnelse til slutt. En bløff. Vi 
var overhodet ikke klar over at 
Ugland solgte videre våre inter-
esser for et helt annet beløp enn 
det vi hadde fått, sa Korsgaard.

Korsgaard fikk også spørsmål 
om hva som var bakgrunnen for 
at han, etter å ha vært kamphane 
med Christen Ager-Hanssen i en 
årrekke, før jul inngikk en avtale 
med ham om å dele pengene 

�  Høsten 2006 inngikk J.B. Uglands 
shippingselskap en avtale med
Haakon Korsgaards selskap Olympia 
Holding. Avtalen gikk på driften av 
endel skip og deling av overskudd/
underskudd . Olympia hadde rett til 
50 prosent av overskuddet og skulle 
dekke 60 prosent av et eventuelt
underskudd. Som betaling stilte det 
hele sin balanse på 1,3 milliarder
kroner som garanti – i tillegg til å gi et 
rentefritt lån på nær 3,6 millioner
dollar.
�  Da indiske Siva kjøpte shippingsel-
skapet vinteren 2008, betalte det 62 
millioner dollar for Olympias rettig-
heter til Ugland, men dette fikk ikke 
Olympia vite noe om. Olympia fikk 
kun 39,45 millioner dollar fra Ugland, 
og krever i den pågående rettssaken i 
Arendal at mellomlegget – 22,55 mil-
lioner dollar – tilbakebetales. Olym-
pia krever også dekket renter, saks-
omkostninger samt et betydelig 
beløp for de følgeskadene selskapet 
mener det ble påført som følge av den 
manglende betalingen i 2008. Samlet 
har kravet fra Olympia passert 60  
millioner dollar.
�  Bonden og milliardæren Johan 
Benad Ugland mener på sin side at 
avtalen med Olympia i 2006 ble pres-
set gjennom av eksdirektør Kjell Rune 
Staddeland – mot styrets vedtak – og 
krever tilbakebetalt inntil 40 millio-
ner dollar fra Olympia Holding.
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motpart som er obstruktiv og ser 
en mulighet for at Ager-Hanssen 
kan få hull på byllen, da velger 
mitt styre å signere denne 
avtalen, sa Korsgaard. 

«Ikke født bak en låve»
På et spørsmål fra Uglands 
advokat kom han også med et 
par karakteristikker av Ager-
Hanssen.

– For å si det sånn: Han er en 
vanskelig person å kontrollere. 
Han opptrer som en fri agent 
som gjør hva han vil. Og hvis du 
kjente Ager-Hanssen, ville du 
oppfatte ham som ganske intel-
ligent og dyktig på jus. Han er 
ikke født bak en låve, sa Haakon 
Korsgaard.
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�

Staddeland
får ingen
støtte av
Korsgaard

 Eksdirektør i J.B. 
Ugland Holding Kjell Rune Stad-
deland – som i tre rettsinstanser 
er dømt for tyveri av 2,4 milli-
oner dollar fra Ugland, men som 
mener hemmelige videoopptak 
kan bevise hans uskyld – fikk 
ingen støtte da Haakon Kors-
gaard vitnet i retten igår. Tidli-
gere rettsinstanser har slått fast 
at pengene var Uglands, mens 
Korsgaard mener pengene 
tilhørte Olympia Holding.

– Staddeland og finansdirektør 
Tønnessen hos Ugland konstru-
erte et bedrag mot oss og la en 
premiss for salget av våre ship-
pingrettigheter som var falsk. 
Derfor er dette våre penger, sa 
Korsgaard, som kun har saksøkt 
Tønnessen for dette forholdet, 
ikke Staddeland.

– Staddeland er ikke mye 
bedre. Det kan godt være vi går 
etter ham etterhvert, og jeg sier 
ikke han er noen speidergutt. 
Men det var Tønnessen som 
snekret avtalen, sa Korsgaard. 

om på møtet, men bekrefter 
overfor Dagens Næringsliv, er at 
langt kraftigere tiltak vil bli satt 
inn. Regjeringen kommer i løpet 
av noen uker å foreslå å redusere 
antall oppdrettslaks i Hardan-
gerfjorden i et forslag som skal 
ut på høring.

– Biomassen i Hardanger-
fjorden skal ned på kort eller 
mellomlang sikt, den må det, 
sier Berg-Hansen.

Hvor stor reduksjonen 

kommer til å bli, vil statsråden 
ikke si noe om foreløpig da det 
pågår arbeid med forslaget. 

– Det finnes ikke noe urium 
lurium for å få bukt med 
rømming og lakselus. Spesielt 
kritisk er situasjonen for sjøør-
reten i Hardangerfjorden, og vi 
er nødt til å gjøre noe. Det holder 
ikke å fryse dagens biomasse, 
om ikke andre tiltak hjelper. Da 
må biomassen ned, sier Berg-
Hansen.

Ikke grunnlag
Nyheten fra Berg-Hansen blir 

Etter gårsdagens 
runde i rettssaken i Arendal, ba 
Ugland-konsernets styremedlem 
og advokat Tom B. Knudsen og 
selskapets finansdirektør Jan 
Erik Tønnessen om en kort 
brifing med pressen. Årsaken var 
at Ugland kvelden før hadde fått 
innsyn i den første samarbeids-
avtalen inngått 3. november ifjor 
mellom de tidligere erkefiendene 
Haakon Korsgaard/Olympia og 
Christen Ager-Hanssen og hans 
familieselskap Tribeca Capital.

Denne avtalen ble signert før 
Ager-Hanssen gjorde video-
opptak av møter med Tom B. 
Knudsen, og også før Ager-
Hanssen reiste til Sørlandet og 
oppsøkte finansdirektør 
Tønnessen såvel som eieren, 
Johan Benad Ugland og hans 
foreldre.

I avtalen står det at «Tribeca v/
CAH skal innen 1. desember 
2010 få et akseptbrev fra JBUH/
skadevolderne om at de aksep-
terer en forlikssum i en for 
partene i denne avtale et aksep-
tabelt nivå.» (CAH er forkortelse 
for Christen Ager-Hanssen.)

– Dette er den første skriftlige 
torpedoavtalen jeg har sett. 
Dette er blodig alvor fra denne 
siden altså. Det jeg kan si, er at 
politiet har fått kopi av avta-
lene. Torpedoavtalen setter de 
handlingene vi har sett, i et 
spesielt lys. Korsgaard sa jo selv 
i retten at han syntes forliksfor-
handlingene med Ugland gikk 
for sakte og ville ha hull på 
byllen, sa advokat Knudsen.

– Dette viser at Ager-Hanssen 
var på jobb da han gjorde 
opptakene og da han var på 
Sørlandet med sikte på å presse 
frem et forlik, sa Knudsen.

Tønnessen, som like før 
midnatt 15. november ifjor, ble 
oppsøkt i sitt hjem av Ager-
Hanssen, sier han vurderer å 
politianmelde Ager-Hanssen.

– Jeg fikk beskjed om at jeg 
måtte samarbeide. Hvis ikke 
ville han selge lydbåndoppta-
kene til NRK Brennpunkt, sa 
Tønnessen, som opplevde situa-
sjonen som truende.

– Med denne avtalen har jeg 
et grunnlag for å gå til politian-
meldelse, sier han.

Ager-Hanssen kan 
bli politianmeldt

–Jeg har dorget etter 
laks og ørret på 
fjorden her i alle år. I 

sommer fikk jeg fire sjøørreter. 
Kun fire! Den største var på 1,5 
kilo, forteller Arne Kvile oppgitt, 
og kaster et blikk ut på 
Sørfjorden. 

67-åringen er akkurat blitt 
avvist da han prøvde å gå inn på 
det som skulle være et dialog-
møte om situasjonen for sjøørret 
og villaks i Hardangerfjord-
systemet. Situasjonen for villaks 
og sjøørret er kritisk i området, 
og ingen av de registrerte lakse-
elvene var sist sesong åpne for 
fiske.

– Jeg fikk beskjed om at møtet 
ikke var åpent, men det er bra 
dere kommer inn da. Det som 
skjer dere inne er viktig, det er 
oppdrett som har skylden for at 
villfisken er borte, jeg er ikke i 
tvil, sier Kvile.

Reduksjon ut på høring
Idet han kjører hjem ankommer 
fiskeri- og kystminister Lisbeth 
Berg-Hansen. Med seg i mini-
bussen hadde Ap-ministeren én 
million kroner i oppstartsstøtte 
til strakstiltak i Hardangerfjord-
systemet, i håp om å bedre situa-
sjonen for laks og sjørett.

Det Berg-Hansen ikke sa noe 
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Regjeringen vil 
redusere oppdrett
Regjeringen vil redusere 
mengden oppdrettslaks i 
Hardangerfjorden på 
grunn av den kritiske situa-
sjonen for villfisken. 
Oppdretterorganisasjonen 
FHL er provosert.

Biomassen i
Hardanger-

fjorden skal ned på 
kort eller mellom-
lang sikt
Lisbeth Berg-Hansen, fiskeri- 
og kystminister

FISK

�  Norges nest lengste fjord, og ver-
dens tredje lengste. Er 183 kilometer 
lang.
�  Stor tetthet av oppdrettsanlegg 
gjør fjordsystemet til en av de fire 
største oppdrettsregionene i Norge.
�  I 2009 ble det produsert rundt 
70.000 tonn oppdrettslaks i fjordsys-
temet.
�  Har 27 laksevassdrag, ifølge Direk-
toratet for naturforvaltning. 
�  Hver fjerde laks som tas opp i el-
vene er en oppdrettslaks.

ikke godt mottatt i oppdretteror-
ganisasjonen FHL. Styreleder i 
FHL Havbruk, Sveinung Sandvik, 
lar seg provosere kraftig.

– Vi aksepterer en frys i 
biomassen, men det er ingen 
grunn til å redusere den. Dette 
er ren symbolpolitikk fra regje-
ringens side. Skal vi gå med på 
noe sånt, må vi få en begrun-
nelse på hva som skiller Hardan-
gerfjorden fra andre fjordsys-
temer, sier Sandvik.

Han mener regjeringen nå 
foregriper begivenhetenes 
gang.

– Vi skal nå i gang med en 
rekke tiltak på flere områder. Før 
vi gjør noe annet bør vi se 
hvordan de fungerer, sier 
Sandvik.

Forsker Øystein Skaala i 
Havforskningsinstituttet 
beskriver regjeringens forslag 
som «veldig interessant».

– Selv om det har gått noe 
bedre de to siste årene er situa-
sjonen dramatisk for sjøørreten 
i Hardangerfjorden. Den er også 
alvorlig for villaksen, sier Skaala.

stig.tore.laugen@dn.no


