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Politiet konkluderer i etterforskningen etter at nederlenderen Arjen Kamphuis
forsvant for ett år siden. Politiet mener det er mest sannsynlig at den savnede har
omkommet som følge av en ulykke under padling i kajakk.
Politiet har konkludert i sin etterforskning etter at Arjen Kamphuis ble meldt savnet i
slutten av august i fjor, da han ikke kom tilbake til Nederland etter sin ferie i Norge.
Politiet har kommet frem til at han høyst sannsynlig omkom i en kajakkulykke i
Skjerstadfjorden ved Rognan kvelden den 20. august 2018. Savnede har til nå ikke blitt
funnet og det er grunn til å tro at han er forsvunnet i havet.
Siste vitneobservasjon av Kamphuis var på ettermiddagen den 20. august. Da ble han sett
gående fra togstasjonen mot Rognan sentrum. Tidligere samme dag hadde han sjekket ut fra
sitt hotell i Bodø og reist med tog til Rognan.
Politiets konklusjon om at Kamphuis er omkommet i en ulykke er basert på de bevisene
som foreligger i saken. Noen dager etter at Kamphuis ble meldt savnet ble det funnet en
skadet kajakk og en padleåre i vannkanten ved Skjerstadfjorden. Det ble også funnet endel
andre personlige eiendeler flytende i sjøen.
Politiet ville trolig ha kommet til konklusjonen om en padleulykke tidligere, hadde det ikke
vært for at et simkort tilhørende Arjen Kamphuis slo inn på tre basestasjoner i nærheten av
Stavanger like før midnatt den 30. august 2018. Etterforskningen av dette sporet har nå
avdekket at den aktuelle mobiltelefonen, en datamaskin og andre gjenstander ble funnet av
to østeuropeiske yrkessjåfører som fisket fra land i forbindelse med avvikling av hviletid.
Gjenstandene ble funnet i samme område som kajakken ble funnet. De to østeuropeerne
trodde gjenstandene var blitt kastet, siden de bar preg av å ha ligget ute en stund. De to
mennene tok med seg gjenstandene, inkludert det aktuelle simkortet, og hadde dem i sin
besittelse da de senere kjørte til Stavanger. Etterforskningen har avdekket at de to
østeuropeiske yrkessjåførene passerte de tre aktuelle basestasjonene den 30. august 2018.
Politiet finner ingen grunn til å mistenke de to sjåførene for å ha hatt noe med Kamphuis
sin forsvinning å gjøre utover dette.
Til redaksjonen
Politiadvokat Bjarte Walla kan siteres på innholdet i denne meldingen. Ved behov er Walla tilgjengelig for media
fram til kl 1430 i dag, fredag. Ta kontakt på politidistriktets pressetelefon 48993770, evt. svar på denne e-posten.
Vedlagt pressemeldingen finner dere også en mer detaljert redegjørelse for politiets etterforskning i denne
saken. Denne redegjørelsen står dere fritt til å bruke dersom dere ønsker og politiadvokat Walla kan siteres på
tekst fra den detaljerte redegjørelsen også.
Vedlagt finner dere også tre bilder som kan benyttes i saken. Bildene er fra politiets etterforskning og filnavnet
forklarer innholdet på bildet. Bildene merkes: Foto av Politet
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Detaljert informasjon
Hypotesene i etterforskningen

Siden Arjen Kamphuis ble meldt savnet i slutten av august i fjor har politiet etterforsket
dette som en savnetsak. Norsk politi har samarbeidet med nederlandsk politi i dette
arbeidet. Gjennom etterforskningen har politiet jobbet etter tre hypoteser for hva som kan
ha skjedd med den savnede: a) Arjen Kamphuis har vært utsatt for en ulykke, b) han har
blitt utsatt for noe kriminelt, og c) at Kamphuis av egen fri vilje har valgt å bryte kontakten
med familie, venner og bekjente. Etterforskning har gjennom de siste månedene bragt oss
til en konklusjon, hvor en av hypotesene er styrket, mens de andre er det ikke.
Politiet synes det er beklagelig at levningene etter kamphuis ikke har blitt funnet. Vi ser det
heller ikke som sannsynlig at et slikt funn vil bli gjort senere.
Trolig kajakkulykke

Noen dager etter at politiets etterforskning var igangsatt, fikk politiet inn tips fra publikum
om at en kajakk var funnet ved vannkanten like ved fjellet Kvænflåget. Kajakken var av
samme type som den Arjen Kamphuis eide og hadde et hull i skroget. I tillegg ble det
funnet en padleåre. Noen få dager senere fant en lokal fisker en veske flytende i vannet.
Vesken inneholdt Kamphuis sitt pass, hans kredittkort og andre eiendeler. Funnene
indikerte at Kamphuis hadde forulykket, høyst sannsynlig den 20. august. Det var sammen
dag som han hadde sjekket ut fra hotell i Bodø og tatt toget til Rognan, hvor et vitne har
opplyst til politiet å ha sett det han mener var savnede gående fra togstasjonen mot sentrum
av Rognan. Stedet der kajakken ble funnet er noen kilometer nord for Rognan.
På den andre siden av fjorden fra der kajakken ble funnet er det et oppdrettsanlegg. Ved
dette anlegget har politiet gjennomgått bilder fra ett overvåkningskamera som også dekker
deler av kystlinjen på andre siden av fjorden. På filmen fra kvelden den 20. august skimtes
en liten hvit farkost som beveger seg langs sjøkanten på andre siden av fjorden. Bevegelsen
har en hastighet som tilsvarer en kajakk eller en robåt. Politiet kan ikke si med sikkerhet at
dette er en kajakk eller om Arjen Kamphuis var i den, men det fremstår som sannsynlig at
så kan være tilfelle.
Alle disse funnene bidrar til å styrke ulykkeshypotesen som er nevnt ovenfor.
Hvordan Kamphuis sitt simkort ble registrert av basestasjoner ti dager etter

Med ulykkeshypotesen som den eneste styrkede hypotesen ville det vært naturlig at politiet
kunne konkludert med at den savnede hadde omkommet i en kajakkulykke. Det som kom i
veien for en slik konklusjon var spørsmålet om hvorfor ikke flere eiendeler var blitt funnet
på land, samt spørsmålet om hvorfor simkortet som tilhørte Arjen Kamphuis ble brukt i en
mobiltelefon som slo inn på basestasjoner ved Stavanger i Rogaland like før midnatt 30.
august. Simkortet var da aktivt i flere minutter og målingene indikerte at det beveget seg i en
hastighet som tilsvarte normal kjørehastighet på stedet. Politiet fant det sannsynlig at
simkortet var om bord i et kjøretøy som kjørte på E18 nordover mot Stavanger. Data fra
alle bomstasjoner i området ble sikret og sjåførene av 38 kjøretøy som passerte i det aktuelle
tidsrommet ble kontaktet av politiet.
For noen måneder siden gjenstod kun to kjøretøy: Den ene hadde passert bomstasjonen
uten nummerskilt foran på kjøretøyet og kunne derfor ikke bli identifisert. Det andre
kjøretøyet var en Litauisk registrert trailer. Politiet fant ut at det skal ha vært to yrkessjåfører
om bord, begge bosatt i et annet østeuropeisk land. Videre undersøkelser rundt kjøretøyet
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viste oss at traileren kom til Norge via Svinesund den 21. august 2018. Traileren kjørte
nordover og passerte bomstasjoner ved Mo i Rana og ved Fauske den 23. august. Neste
morgen, den 24. august passerte den samme bomstasjon i Rana, men da i sørgående retning.
Med hjelp fra politiet i Litauen ble begge sjåførene i traileren avhørt. Begge bekreftet at de
hadde kommet med traileren til Norge den 21. august og hadde kjørt nordover til Fauske.
De ankom Fauske den 23. og startet deretter på returen. Femten kilometer sør for Fauske
tok de en pause, i henhold til kjøre- og hvilereglementet. Politiet finner at stedet som angis
samsvarer med stedet kajakken ble funnet senere. De to yrkessjåførene forklarte i avhør at
de hadde gått ned til sjøen og fisket. Den ene av dem fant en kajakk med hull i, beskrevet lik
den som senere ble funnet og beslaglagt senere. I tillegg fant han telefoner, simkort, en
datamaskin og andre eiendeler. Gjenstandene ble funnet i- og ved kajakken. Sjåføren tenkte
gjenstandene var etterlatt der, på grunn at tilstanden de var i, og forklarte videre at han
valgte å ta med seg noen av tingene i tilfelle de kunne være av noe verdi for ham.
Yrkessjåførene forklarte at de var i Norge de påfølgende dagene og at de kjørte på E-18
mot Stavanger sent på kvelden den 30. august. Dette plasserer dem i tid og sted for
innslagene på basestasjonene med det simkortet som vi vet de hadde i sin besittelse. På
denne måten finner vi forklaringen på det punktet i etterforskningen som gjør øvrige funn
selvmotsigende. Samtidig utelukker det muligheten for at det faktisk var Arjen Kamphuis
selv som forårsaket forbindelsen mellom simkortet og basestasjonene. Den siste bekreftede
mobilaktiviteten fra Arjen Kamphuis er derfor fra kvelden 20. august, da traff signalet en
basestasjon i området hvor kajakken ble funnet.
De to sjåførene hadde beholdt de gjenstandene de tok med seg. Disse ble levert til norsk
politi for noen uker siden. Politiet finner at forklaringene til de to er troverdige og finner
ingen grunn til å betvile forklaringen om at de trodde gjenstandene var blitt kastet/forlatt.
Basert på datoene og på sjåførenes bevegelser finner man ingen grunn til å mistenke at de to
har noe med Kamphuis sin forsvinning å gjøre. Det er også troverdig at de to ikke kjente til
hvor stor betydning disse gjenstandene hadde før de ble avhørt av politiet.
Konklusjon basert på bevisene i saken og sannsynlighet

Da politiet ikke har funnet avdøde, så har man kommet til konklusjon i saken ved å veie
sannsynligheten for de tre hypotesene som etterforskningen har forholdt seg til.
Konklusjonen er at det som mest sannsynlig hendte med Arjen kamphuis på kvelden den
20. august 2018, var at han forulykket i en kajakk mens han padlet i nærheten av
Kvænflåget, mellom Fauske og Rognan, og at han forsvant i sjøen etterpå. Politiet tror også
at han kan ha hatt eiendelene med seg i kajakken og at disse ble senere funnet av de to
nevnte yrkessjåførene. Eiendelene var blitt utsatt for regn og vind, ble tatt med, mens
kajakken ble liggende. Etterforskningen har ikke klart å gi svar på hva som skjedde i selve
ulykken, om ulykken hadde medisinske årsaker eller om det var ytre faktorer som spilte inn,
som vind og bølger, forbigående skip eller feilmanøvrering. Politiet kan derfor ikke si med
sikkerhet at en ulykke har skjedd, men basert på bevisene i saken kan vi slå fast det det er
den mest sannsynlige forklaringen på hva som skjedde med Arjen Kamphuis.
Når det kommer til de to andre hypotesene, så finner politiet det ikke sannsynlig at
Kamphuis av egen vilje har valgt ikke å ha kontakt med hverken familie, venner og kjente
over så lang tid. Skulle han ha forlatt sitt pass, sine kredittkort, pc og andre eiendeler, så
framstår det som uhensiktsmessig for hans egen del. Det som aller mest svekker denne
hypotesen er at det ikke er gjort noen sikre eller verifiserte observasjoner av Arjen
Kamphuis i det året som etterforskningen har pågått. Det er vanlig i de fleste savnetsaker
som kommer i det offentlige søkelys at det kommer inn observasjoner av savnede fra
forskjellige steder, både sannsynlige for treff og usannsynlige. Det har også skjedd i denne
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saken, men ingen av observasjonene politiet har fått inn, både fra Nordland, Rogaland og
andre steder i Norge og Europa har blitt verifisert.
Når det gjelder den siste hypotesen, så finner ikke politiet noe i sakens beviser som støtter
hypotesen om at Arjen Kamphuis skal ha blitt utsatt for en kriminell handling. Ingen av
funnene som er gjort gir indikasjoner i den retningen. Basert på bevisene i saken så er det
ingenting som tyder på at noen skal ha gjort Kamphuis noe.
Ingen videre aktiv etterforskning

Etter å ha konkludert med at Arjen Kamphuis mest sannsynlig forulykket i en kajakkulykke
den 20. august 2018, har politiet bestemt seg for å avslutte etterforskningen av denne saken.
Det å avslutte den aktive etterforskningen betyr at man har utført alle etterforskingsskritt
som er rimelige og fornuftige å gjennomføre. Skulle det tilkomme ny informasjon som leder
til at noen av de fortsatt åpne spørsmålene i saken kan få et svar, så står politiet fritt til å
etterforske saken videre.
Ingen flere søk i fjorden

Politiet kommer ikke til å forestå flere søk i fjorden der Kamphuis antas å ha forsvunnet.
Området er godt kjent av politiet fra før og gjennom årene har flere andre mennesker
forsvunnet her og aldri blitt funnet. Fjordens størrelse, kombinert med topografiske forhold
på havbunnen, samt strøm- og vindforhold, gjør det umulig å kunne forvente noe resultat
fra ytterligere søk. For å ha mulighet til å finne noen i dette området, er det nødvendig med
nærhet i tid og sted. Omfattende søk ble gjennomført i september i fjor uten resultat.
Ytterligere søk vil trolig ikke lede til funn av Arjen Kamphuis.

