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Norge aktiv
i og-for Antarktis
James N. Barnes hevder i Aften-
posten 10. juli at Norge tier om
iorvaltning og bevaring av øko
wstemene i Antarktis og Sørisha-
ubt. Det stemmer ikke'

Norge.er en Pådriver i Kom.
misionen for bevaring av ma-
rine levende ressurser i Antark-
tis ( ccAMLR). Organisasj onen
er kommet langt i å sikre en fis-
keriforvaltning basert På kunn'
skap om økosYstemene. Kvotene
på lcill ogannfisk settes ut fra
et førevarPrinsipP og viten-
skapelig data. Fiskebestandene
i Sørishåvet er nå blant de best
fowaltede i internasjonale hav-
områder.

Norge har som betYdelig fiske
rinasion i Sørishavet medansvar
for fowaltningen'Vi legger stor
vekt på anbefalingene fra våre
forslåingsmiljøer og støtter alle
vitenskaPelig begrunnede for-
valtningi- og vernetiltak
' Norskeforskeregirstadig
CCAMLRbedre kunnskaP om de
unike økosYstemene i Antarktis.
Norske fi skerialitørene bidrar
osså med båtkaPasitet til årlig
overvåking i områdene, i tillegg
til prosiektrnidler og samarbeid
med både forskningsmiljøer og
miljøbevegelsen.

Til ccAMtR-møtet neste uke
sender vi fagfolk fra Utenrils-
departementet og Fiskeri- og
kvstdepartementet og dYktige
forskefe fra Norsk Polarinstitutt
og Havforskningsinstituttet.
N-orse arbeider for at kommisjo
nen"skal vedta vernePlaner for
havområdene iAntarktis som er
vitenskaPelig godt fu ndert og
praktisk gjennomførbare.
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Norge aktiv
i oglor Antarktis
Iames N. Barnes hevderiAften-
postenro.luli at Norge tier om
iorvaltning og bevaring av øko
systemene i Antarktis og sørisha-
vbt. Det stemmer ikke.

Norge er en Pådriver i Kom-
misionen for bevaring av ma--
rine levende ressurser i Antark
tis (ccAMlR). Organisasj onen
er kommet langt i å sikre en fis-
keriforvaltning basert På kunn-
skap om økosYstemene' Kvotene
pa lritt og tannfisk settes ut fra
åt førevar-PrinsiPP og viten-
skapelig data. Fiskebestandene
i Søiishåvet er nå blant de best
forvaltede i internasionale hav'
områder.

Norge har som betYdelig fiske
rinasion i Sørishavet medanwar
for forvaltningen.Vi legger stor
vekt på anbefalingene fra våre
fors}ningsmili øer og støtte-r alle
vitenskapelig begrunnede for-
valtningi- og vernetiltak

Norske forskere gir stadig
CCAIvILRbedre kunnskaP om de
unike økosYstemene i Antarktis.
Norske fi skeriaktørene bidrar
osså med båtkaPasitet til årlig
oiervåking i områdene, i tillegg
til prosiektrnidler og samarbeid
m6a USae forsliningsmiljøer og
miljøbevegelsen.

Til CCAMTR-møtet neste uke
sender vi fagfolk fra Utenrik-
departementet og Fiskeri- og
kystdepartementet og dYktige
forskefe fra Norsk Polarinstitutt
og Havforskningsinstituttet.
Norge arbeider for at kommisjo
nen skal vedta vernePlaner for
havområdene iAntarktis som er
vitenskapelig godt fundert og
praktisk gjennomførbare.
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