
Den norske miljøorganisasjonen Blue-Peace eide og drev fartøyet m/v Shepherd, på 500 tonn,  som 
var på tokt i Middelhavet for å rette søkelyset på overfiske av blåfinnet tunfisk, en art Blue-Peace 
anså som utrydningstruet. Ledelsen i Blue-Peace hadde gitt stående ordre om at ved slike aksjoner 
skulle fiskebåter eller personell ikke skades, målet var å forhindre fangst og skaffe mediadekning.   

M/v Shepherd kartla en fangst  hvor fiskebåten m/v Costa slepte en 250 kg levende blåfinnet tunfisk i 
et bur inn mot spanskekysten, for videreforsendelse til  Tsukiji-markedet i Tokyo, hvor prisene var 
verdensledende .   

Radiokontakt ble etablert og kapteinen på m/v Shepherd anmodet om at fisken  ble sluppet fri, ellers 
ville m/v Shepherd blokkere  m/v Costas videre seiling. En heftig krangel fulgte og kapteinen på m/v 
Shepherd mistet da besinnelsen og rente m/v Shepherd inn i buret, slik at den ene siden sprakk, men 
fra en vinkel utilstrekkelig til at buret ble knekt i to. Han gjorde så en sving og etter ca 5 minutter 
rente han inn i buret fra motsatt side hvorpå buret ble smadret og tunfisken unnslapp. Kapteinen 
anså aksjonen vellykket og m/v Shepherd forlot stedet. Kapteinen ble imidlertid senere sagt opp fra 
sin stilling i Blue-Peace grunnet hva ledelsen uttalte var «fullstendig uakseptabel oppførsel». 

M/v Costas rederi krevde erstatning fra Blue-Peace, for det første for tapt fangst med NOK 12 mill., 
basert på kiloprisen på det japanske markedet med fradrag for sparte fraktutgifter - og for det andre 
for tapt fiskeutstyr (bur og annet) med NOK 6 mill. Beløpene var ikke bestridt. Det viste seg videre at 
ved den første pårenningen var skader påført bur og utstyr med NOK 3 mill., mens ved den andre 
pårenningen  var det resterende skader påført  utstyret (NOK 3 mill.) samt at fisken da unnslapp.  

Blue-Peace bestred ansvar blant annet med henvisning til at kapteinen hadde opptrådt forsettlig og i 
strid med stående ordre; rederansvaret kunne ikke omfatte slikt. Uansett mente Blue-Peace at et 
mulig ansvar var gjenstand for begrensningsrett. M/v Costas rederi bestred alle anførsler.  

Det var enighet om at norsk rett skulle anvendes på alle sider av saken. 

1. Var Blue-Peace ansvarlig?  

2. Forutsatt erstatningsansvar, for hvilket beløp var Blue-Peace ansvarlig? (1 SDR=10 NOK) 

*** 

På vei hjem fikk  m/v Shepherd maskinproblemer under dårlig vær utenfor norskekysten og påkalte 
hjelp. Fraktefartøyet m/v Braut som var i nærheten kom til unnsetning og klarte, under vanskelige 
forhold,  å feste slep til m/v Shepherd og tauet så Shepherd mot nærmeste havn. På et tidspunkt 
under slepingen lyktes det imidlertid maskinisten på m/v Shepherd å få start på maskineriet. 
Slepingen ble da avsluttet og m/v Shepherd fortsatte for egen maskin til sin hjemmehavn.  

Blue-Peace tilbød senere å betale NOK 100.000 i assistansegodtgjørelse til m/v Brauts rederi, Braut 
A/S.  Braut A/S anså beløpet passende dersom m/v Brauts innsats ble bedømt som slepeassistanse, 
men mente vilkårene for bergelønn var oppfylt og krevde et langt høyere beløp i bergelønn. Blue-
Peace bestred  at vilkårene for bergelønn var oppfylt.  

Ved denne diskusjonen var det enighet om følgende: Da hjelp ble påkalt var m/v Shepherd i fare i 
den forstand at hadde ikke situasjonen blitt avverget, enten ved slep eller oppstart av eget 
maskineri,  ville skipet ha drevet mot land og havarert mot kystens klipper. Imidlertid, maskinisten på 
m/v Shepherd ville sannsynligvis funnet ut av feilen og lyktes i å få start på maskineriet i tide for å 
unngå havari selv om skipet ikke var blitt tatt under slep, slik at faren ville blitt avverget ved egen 
innsats - men dette var man selvsagt ikke klar over da m/v Shepherd påkalte hjelp. Det var videre 
enighet om at slepingen hadde blitt vellykket gjennomført dersom den ikke var blitt avbrutt etter 
m/v Shepherds anmodning. 



3. Har Braut A/S krav på bergelønn? (Det spørres ikke etter bergelønnens størrelse) 

*** 

 Følgende besvares kun kort: 

4. Hva er forskjellen på common safety-prinsippet og common benefit-prinsippet ved felleshavari? 

 


