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Vi vet ikke om makrellen har tatt veien innom 
islandsk sone midlertidig eller varig. Det kompliserer 
uenigheten mellom Island og Norge/EU, skriver 
NHH-professor  Rögnvaldur Hannesson.

Makrellkonflikten

Fiskeriforsker Kristján 
Davíðsson og fiskerimi-
nister Lisbeth Berg-

Hansen har hatt en åpenhjertig 
meningsutveksling om makrell-
konflikten i DN 20. og 27. 
februar. De nærmer seg saken 
fra forskjellige utgangspunkt og 
kommer til forskjellige konklu-
sjoner, men én ting har de felles, 
de lykkes å gå utenom sakens 
kjerne. Hva er så sakens kjerne?

Man kan snakke i det vide og 
det brede om prosenter og prin-
sipper, men det er en funda-
mental innsikt at ingen inngår 
en samarbeidsavtale om noe 
som helst hvis han ikke kommer 
bedre ut enn ved å gå egne 
veier. Makrellkameratene EU og 
Norge har åpenbart ikke lyktes 
å gi et slikt tilbud til solospil-
lerne Island og Færøyene.

Fiskeriministeren og mange 
andre synes å tro at det såkalte 
sonetilhørighetsprinsipp er et 
sikkert nok grunnlag for en 
samarbeidsavtale om delte 
fiskebestander. Det er dessverre 
ikke slik. Av og til er det godt 
nok, men ikke alltid. Hvorfor så 
det? Fordi et land som har en 
liten del av en felles fiskebe-
stand har svake insentiver til å 
avstå fra å fange all den fisk de 
kunne ta; den fisken de lar bli 
igjen for vekst og gyting vil 

hovedsakelig være til gunst for 
den som har størst andel av 
fiskebestanden.

Derfor må den dominerende 
part av og til gi den mindre part 
en større andel av en fangst-
kvote enn som svarer til hans 
andel av bestanden.

Hvor sikre kan islendingene 
være på at EU og Norges tilbud 
ikke er godt nok?

Det avhenger kritisk av om 
makrellens vandringer inn i 
islandsk sone er noe som vil 
vare ved eller om de skyldes at 
makrellbestanden har vært 
uvanlig stor de siste årene. 

Hvis det sistnevnte er tilfellet, 
vil det islandske makrellfiske 
være over når bestanden faller 
tilbake til et mer normalt nivå. 
Dessuten kunne da EU og 
Norge holde Island utenfor 
fisket gjennom å fiske ned 
makrellbestanden til et 
passende nivå. 

Hvis makrellens nye vand-
rings mønster er en permanent 
forandring, er Island kommet 
for å bli som en interessent, om 
enn betydelig mindre enn EU 

og Norge samlet. Da bør de sist-
nevnte forberede seg på å gi 
Island en større kvote enn de 
egentlig har lyst til, på 
bak grunn av sonetilhørighets-
prinsippet.

Én grunn til at det har vært så 
vanskelig å komme frem til en 
avtale, kan være at vi så langt 
har et begrenset grunnlag for å 
si om makrellens endrede møns-
ter er varig eller midlertidig, og 
hva det egentlig skyldes.
  
n  Rögnvaldur Hannesson, 
professor ved Norges Handels-
høyskole
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PROBLEMFISK. Her er stor og feit makrell som ble tatt nord for Island i 
juli 2009. Makrellens nyfunne interesse for islandske vann lager proble-
mer for Norges og EUs fiskeriansvarlige. Foto: Leif Nøttestad

Eigedomsrett og aksjar

«Aksjonærane eig ikkje 
berre aksjane, men 
eig faktisk heile 

selskapet.» Denne myten, ein 
truisme blant gamle jurist-
hundar, har blitt utfordra av 
professor Beate Sjåfjell. Klart 
nok med rette. 

Innhaldet i vårt sedvanlege 
omgrep om eigedomsrett, både 
juridisk og allment, går blant 
anna på at eigaren har herre-
døme over eit objekt. Det er 
herredøme ikkje berre i gode 
dagar, men også vonde. Eigaren 

er ansvarleg for skade tinga hans 
måtte gjera (bygården rasar), og 
eigaren må svara med alt sitt 
gods dersom kreditor vil ha 
innfridd gjeld (pengeutlånaren 
går til tvangsdekning i låntaka-
rens båt). Så kva har dette med 
relasjonen mellom aksjeeigar og 
aksjeselskap å gjera? Fint lite, 
og nettopp dét er også poenget. 

Den klartenkte vil sjå til at stif-
ting av eit aksjeselskap faktisk er 
ein måte å ikkje eiga selskapet; å 
ikkje eiga dei uløyseleg saman-
knytte aktiva og passiva i 
selskapet. Aksejeeigarens 
begrensa ansvar for selskapsfor-
pliktingane er synonymt med at 
selskapet er ein konstruksjon 

frikopla formuesmassen og eige-
domsretten til aksjeeigaren. 
Selskapet kan gå dundrande 
konkurs; aksjeeigaren misser 
åleine innskottet. Grunnen er 
ganske enkelt at vedkomande 
ikkje eigde selskapet – han eigde 
berre ein aksje.

Vil så nokon vedvarande 
insistera på å spørja kven som 
eig eit aksjeselskap? Sjølv veit 
eg om både kommunar, 
idrettslag og personar som 
manglar eigarar. Aksjeselskap 
står komfortabelt i same bås. 

n  Erlend Baldersheim, stipen-
diat i rettsvitskap, Universitetet 
i Bergen

INNLEGG
Jus

GI OG TA. For å 
inngå en sam-
arbeidsavtale 
må begge 
parter ha noe å 
vinne på det, 
skriver  
Rögnvaldur 
Hannesson.

Telenors ledende bedriftskanal  

Mobil med sensitivt 
innhold på avveie?
Hver fjerde nordmann opplever å miste eller bli frastjålet mobilen, 
og svært mange har jobb-e-post og bedriftsinternt innhold. 
Drift&Support fra Nordialog gjør det enkelt å fjernslette innhold 
på en forsvunnet telefon. Overlat mobildriften til oss!
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