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Hvalrossen Freya

Slik var myndighetenes
hemmelige Freya-aksjon
De ventet over 14 
timer noen meter 
unna før de slo til 
på Kongen båthavn 
i Oslo. Så slepte de 
båten med 600 kilo 
hvalross i hekken 
til den andre siden 
av fjorden.

Andreas Bakke Foss

Freya slapper av i en daycruiser på Kongen båthavn i Oslo lørdag 13. august. Noen timer senere ble hun avlivet av Fiskeridirektoratet. 
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L ørdag morgen 13. august
gjør marinasjefen på
Kongen marina i Oslo,
Christian Ytteborg, som

han har fått beskjed om. Han rin-
ger politiet og forteller at hvalros-
sen Freya har dukket opp i Kon-
gen båthavn. Nå lurer han på hva
de anbefaler at han gjør.

Freya har lagt seg i en båt av
merket Cormate ved en av bryg-
gene i båthavnen. Det er en av de
varmeste dagene i Oslo i år, og
det ventes fullt trøkk av folk på
marinaen.

Ytteborg får svar fort fra poli-
tiet. De sier at Fiskeridirektoratet
er på vei med en patruljebåt.

Dagen før hadde myndighetene
bestemt seg for å ta livet av hval-
rossen Freya dersom hun dukket
opp igjen på et sted som egnet
seg for å avlive henne.

Fire menn dukker opp. Rundt en
time senere ankommer patrulje-
båten til Fiskeridirektoratet Kon-
gen marina. Om bord er det fire
menn. De kjører inn til bryggen
der Freya soler seg, og legger seg
rundt fem-seks plasser bortenfor
henne.

Ytteborg kaller inn ekstra folk
som får i oppgave å si fra hver
gang Freya tar seg et bad. Da kan
de vurdere om folk må opp av
vannet.

– Det var virkelig fredelig. Vi
passet godt på. Hun oppførte seg
upåklagelig og like bra som flere
av våre andre gjester den lørda-
gen, sier Ytteborg.

Kjøpte 30 meter tau. De fire
mennene fra Fiskeridirektoratet
er på marinaen hele lørdagen. De
kjøper 30 meter tau i butikken,
og får telefonnummeret til eieren
av båten som Freya ligger på.

På kvelden drar to av de fire
mennene. De to siste flytter pa-
truljebåten nærmere Freya, ifølge
marinasjefen. De skal sove i pa-
truljebåten.

I grålysningen søndag morgen
avliver mannskapet fra direktora-
tet Freya med rifle. De vil ikke si
hvor mange skudd de brukte el-
ler hvor de drepte henne.

Etter det Aftenposten får opp-
lyst ble Freya avlivet på Kongen
båthavn.

På forhånd hadde Fiskeridirek-
toratet avtalt med Oslo Havn at
Ormsundkaia nedenfor Bekkela-
get skulle stå til disposisjon søn-
dag morgen 14. august. Derfra
kunne Freya fraktes til Veteri-
nærinstituttet på Ås.

Havnekapteinen bekrefter over-
for Aftenposten at båten fra di-
rektoratet hadde fått tillatelse til
å komme til kaia.

Tom båt på slep. Søndag mor-
gen, da Ytteborg kommer tilbake,
er båten som Freya lå på kvelden
før, borte. Tauene som holdt bå-
ten til bryggen, er kappet av.

Han ringer direktoratet for å
høre hvor kundens båt er.

– De ville ikke fortelle meg hvor
de hadde tauet båten, sier han til
Aftenposten.

Søndag formiddag kommer en
båt fra Redningsselskapet inn på
marinaen med Cormate-båten
på slep.

Redningsselskapet bekrefter at
de slepte en tom fritidsbåt til
Kongen marina søndag formid-
dag. Direktoratet vil ikke kom-
mentere om de var på Ormsund-
kaia som Freya ble fraktet til etter
at hun ble avlivet.

Da båten er tilbake på plass, får
marinasjefen en tekstmelding fra
sjøtjenesten i Fiskeridirektoratet:

Hei Christian!
Båten er vel nå plassert i båsen

sin av Redningskøyta. 
Dersom eier kontakter deg og har
spørsmål kan du be han ringe
dette nummeret. Hvis så ikke skjer
kontakter vi han i løpet av relativt
kort tid. 
Mange takk for ditt svært nyttige
samarbeid i går! Det var til utrolig
stor nytte!

Mvh 
Sjøtenesten 
Fiskeridirektoratet

Ingen kommentar. Fiskeridirek-
toratet vil ikke kommentere hva
som skjedde lørdagen og natt til
søndag.

– Vi har ingen kommentar til
dette, skriver Anette Aase, kom-
munikasjonsdirektør i Fiskeridi-
rektoratet i en e-post.

De vil heller ikke si noe om
hvor mange som var med på av-
livingen, om de kuttet tauene til
noen båt eller fraktet noe som
helst ut fra marinaen den natten.

De vil ikke si noe om hvor eller
når avlivingen skjedde. De sier
aksjonen skjedde uten dramatikk
og at avlivingen skjedde etter
«regler og rutiner for avliving av
sjøpattedyr.»

Kommunen ikke varslet. Gjen-
nom Freya-saken har Fiskeridi-
rektoratet hatt kontakt med Oslo

kommune gjennom naturforval-
ter i Bymiljøetaten, biolog Kjell
Isaksen

Han ble ikke varslet i forkant av
aksjonen.

– Jeg er heller ikke kjent med at
noen andre i Oslo kommune ble
det. Hvis man hadde ønsket å
varsle kommunen, ville det vært
naturlig om varselet gikk til meg
ettersom det var jeg som hadde
kontakten med Fiskeridirektora-
tet om oppfølgingen av Freya i
Oslo på et tidligere stadium. In-
formasjonen om avlivingen og at
denne skjedde i Oslo, har jeg fått
gjennom media, skriver Isaksen i
en e-post til Aftenposten.

– Hva tenker du om at kom-
munen ikke ble varslet?

– Det er Fiskeridirektoratet som
har forvaltningsansvaret i saken.
Ut over det har jeg ikke noen
kommentar til dette, svarer bio-
logen.

Direktoratet sier de ikke plikt til
å varsle kommunen i slike saker
og at de derfor ikke gjorde det.

Etter at Freya ble obdusert på
Veterinærinstituttet, er skjelettet
nå fryst ned hos Naturhistorisk
museum.

Resten av det biologiske mate-
rialet fra hvalrossen endte i en
destruksjonstank på Veterinærin-
stituttet.

Obduksjonsrapporten er ventet
i neste uke.

❝De ville ikke 
fortelle meg 
hvor de hadde 
tauet båten
Christian Ytteborg, 
marinasjef på Kongen 
marina
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