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best tilgiengelig vitenskapelig råd'
givning. For Norg€ er listing av kommerslelt interessantemarlne arter
av særlig viktighet. På dette Punkt
har pr&ksis i CITES stått i sterk motstrid mot norsko intetesser. Derfor
har Norge i enkelte tilfeller reservert
sea mot vedtak som ikke har vært
i såmsvar med norsk Politlkk, idet
de berorte artene heller ikke har
oppfylt de krtterier som CITES selv
har fastsatt for slik listing.

o

HVALFANGST
A ITES ("The Convention on
InternatlonalTradelnEndangeI
\-,/ red Speciesof Wild Fauna and
Flora") er en internasjonal avtale
med formål å regulere internasjonal
handel med dyre- og plantearter når
slik handel antas å kunne medføre
at angjeldende arter blir utrydningstruet. CITES teller Per mars 2017
ialt 183 statsparter. Norge tiltrådte
konvensJonenI 1976.
Under konvensjonen holdes det
ievnliq (med ca.tre års mellomrom)
;tstsp;itsmøter ("Conferences of the
PartGsl fork. CoP). Her fungerer CI'
TES som en internasjonsl organisa'
slon. hvor partene drøfter konkrete
r'egulerlngstiltak.Slike tlltak skjer
ved oppføring på 6n av tre lister:
Liste I omfatter arter som det er
totalforbud mot å handle med;
Liste II omfatter arter kun tlllatt
for handel hvis man har eksporttil'
latelse:
Liste III krever eksporttillstelse
fra de landene som har oppfort arten
listen,
oå
Slike vedtak fattes medtotrediedels flertall. Vedtakene er bin'
ående for alle parter, med mindre
de uttrykkelig reserverer seg mot
vedtaket.
En part som har reservert seg mot
et forbudsvedtak (Liste I) vil bare
kunne handle mod en annen Part
som også har glort en tilsvarende
reservasjon.
Slik beslutningsprosessen i CITES
fungerer, er opphevelseav et allerede
fattet forbudsvedtak ("nedlistingt
noe som så å si aldri lar seg gjennomfore.

OddGunnar
Skågestad;
tidlisere
hvaiiangstkommissær'

Bærekraftig høsting
I egenskap av hvalfangstkommissær (Norges faste representant/
ambissador til Den Internasjonale
HvalfangstkommtsJon,1999-2003)
samt avdelingsdirektor med ansvar
for havressurssPorsmåI,deltok
undertegnedeeom UtenriksdepartementobluDs) representanti Norges
delegasionertil folgendepartsmøter:
CoPil Nairobi 2000),CoP12 (Santiago 2002)og CoP14 (Haag,2007). I
samme egenskop,samt seneresom
UDs faedirektør for hawessursdeltokjeg ogsei utformin"pør"mlåI,
sån av mandat til Norges deltagelse i
iølgendeovrige Partsmoter: CoPl3
(Banskok 2004),CoP15(Doha2010)
cJP to 6anglok 2013).
åe
-I
sentralforvaltningenhar MiUo'
verndepartementet (nå: "Klima- og
miliøveindepartementet",fork. KLD)
hafhovedansvaret for Norgespoli'
tikki CITES.Detteansvarethari
praksis vært delegerttil Direktoratet
ior naturforvsltning (når"Miljødirektorat€t"). Delegasjonenessammensetning hat for øwig giennomgående
omfattet representanterfra UD og
Fiskeridepårtementet(nå NFD) ssmt
relevante forskningsinstitusjoner og
næringsorganisasjoner.
Norsk politikk i CITES har gjennomgåendevært basert På PrinsippJt om bærekraftig høsting av
nåturens overskudd, i samsvar med

Norge vinner ikke fram
Et særllg problem for Norge er at
CITES slden 1983har giort gleldende
totalforbud mot handel (Liste I) for
de to nordatlantlske bestandene
avvågehvalsom Norgefangster
på. Dette vedtaket - som Norge har
r€servert seg mot - har sammen
med de rådendeholdninger i Den In'
ternasJonaleHvalfangstkommlsjon
(IWC) vært til 6tor skade for norsk
irvalfångstnærtngog derved ogsåtll
skade for norsk havressursforvalt'
ning i videre forstand.
Norge har derfor to ganger (i
1997og i 2000) fremmet forslag om
nedlieting av vågehvalen fra Liste I
til Liste II, uten å vinne frem.
Som hawessursnasjon er Norge
avhengig av gode internasjonale
spilleregler og respelrt for prinsippet
om bærekraftiS hosting av naturens
ressurser. CITES er en arenahvor
vi moter sterke motkrefter. CITES er
6n av en rekke arenaer hvor Norges
interesser utfordres, i hovedsak av
grupperinger som opererer med en
mer dnsidigverneagenda.Dette er
således tllfellet blant annet i følgende
organisasjoner eller fora av særlig
viktighet for Norge:
Den InternasioneleHvalfangstkommisjon {IWC).
Kommlsjonen for bevaring av
marine levende ressurser i Antarktis
(ccAMLR).
'
Biodiversitetskonvensionen (CBD).
Bonn konvensjonen om vern av
trekkende arter avville dyr (CMS).
Oslo/Paris-konvensjonen om vern
av det marine miljø i Nordøst-Atlanteren (OSPAR).
FAO v/dets ekspertpanel som vur-

derer alle forslsg om CITES-listing
av marine arter.
Diverse llobale initiativer og prosesserund-erFN-sYstemet,så som
det såkalte.IIN open'endedlnformal
consultativeprocesson oceansand
the law of the s€4" (ICP)m.fi.
Diverse regionalefl skeriforvalt'
ningsorganiJasJoner(RFMO'er).
På alle disse srenaer soker Norge
å ivareta våre interess€r som
havressurs-nasjon.Dette forutsetter
en polltikk basert på den forståelse
at vern og bærekraftig høsting av
havressurseneer to sider av samme
sak. Det forutsetter også en politikk
som er konsistent, dv6. at det er samsvar mellom vår strategi, taktikk og
BrgumentasJoni de ullke fora hvor vi
opptrer.
CITES er et forum av høy utenrikspolitisk viktlghet for Norge. Vår
deltåsehe her bør gis en tllsvarende
høy ulenrlkspolitisk prioritet. Dette
hai. htttil ikke vært tllfelle.
Det er uheldig at angleldende
fagdepaftement (KLD) gjennomgående har delegert oppdroget som
delecasionsledertil sin underlig:
send-ef i getat (Ml liodirektoratet),
lendos på mellomledernivå. Dette
har væli et sigual om at CITES for
Norqes del ikke er en priorltert sak i
ute;riksDolitisk henseende. For*
målstjeniighetenav denne praksis
er et sDorsmålsom det vil være
naturlig å drøfte innen rammen av
en gjennomgangavvåre interesser
i CIfES. Det videre siktemålet bør
være e soke å utmeisle strategler for
bedre å fremme våre interesser.
En slik strategidrøftelse må også
inneholde andre elementer, så
som taktiske og argum€ntatoriske
prioriteringet diplomatiske,orgenisatoriske eller strukturelle grep.
Med sikte på nestePartsmote (CoP
l8). som skal finne sted i Sri Lanka i
20i9, bør det derfor snarlig igangsettes et arbeid for å identifisere Norges
interesser i CITES, samt vurdere
hvilke(n) shategi(er) som det-vil
kunne'værehensiktsmessigå folge.
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CITISog
våre
interesser
HVALFANGST
ITES ("The Convention on
Internatlonal Trade in Endangered Speciesof Wild Faunaand
Flora") er en internasjonal avtale
med formål å regulere internasjonal
handel med dyre- og plantearter når
slik handel antas å kunne medføre
at angjeldendearter blir utrydningstruet. CITESteller per mars 2017
ialt 183statsparter.Norgetiltrådte
konvensJoneni 1976.
Under konvensjonenholdes det
jevnlig (medca.tre års mellomrom)
btatspårtsmøter ('Conferences of the
Parties",fork. CoP).Her fungerer CITES som en internasjonal organisa'
sjon,hvor partene drøfter konkrete
reguleringstiltak. Slike tiltak skJer
ved oppføringpå dn avtre lister:
Liste I omfatter arter som det er
totalforbud mot å handle med;
Liste II omfatter arter kun tillatt
for handel hvis man har eksporttil'
latelse;
Liste III krever eksporttillatelse
fra de landene som har oppført arten
på listen.
Slike vedtak fattes med to tredJedelsflertall. Vedtakeneer bin'
dende for alle parter, med mindre
de uttrykkelig reserverer seg mot
vedtaket.
En part som har reservert segmot
et forbudsvedtak(Liste I) vil bare
kunne handle med en annen Part
som ogsåhar gfort en tilsvarende
reservasjon.
Slik beslutningsprosesseni CITES
fungerer, er opphevelseav et allerede
fattet forbudsvedtak(,.nedlisting")
noe som så å si aldri lar seggiennomfore.
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$kagestad,
tidligere
hvalfangstkommissær.

Bærekraftig høsting
I egenskapav hvalfangstkommissær (Norgesfaste representant/
ambassadortil Den Internasjonale
Hvalfangstkommisjon,f 999'2003)
samt avdelingsdirektørmed ansvar
for havressurssporsmål,deltok
undertegnedesom Utenriksdeparte'
mentets (UDs)representanti Norges
delegasjonertil følgendepartsmøter:
CoP1I (Natrobi2000),CoF12 (Santiago 2002)og CoP14 (Haag,2007). I
sammeegenskap,samt seneresom
UDs fagdirektør for hawessurssporsmål,deltokjeg ogsåi utformingen av mandat til Norges deltagelsei
følgendeøvrige partsmoter: CoPt3
15 (Doha2010)
(BangkokåQOA),CoP
ogCoP16(Bangkok2013).
I sentralforvaltningenhar MilJo'
verndepartementet (nå; ..Klima- og
miljøverndepartementet',fork. KLD)
har hovedansvaretfor Norgespolitikk i CITES. Dette ansvarethar i
praksis vært delegerttil Direktoratet
for naturforvaltning (nå:"Mi{ødireksammentoratet'). DelegasJonenes
setning har for øvrig gjennomgående
omfattet representanter fra UD og
Fiskeridepartementet(nåNFD) samt
relevante forskningsinstitusioner og
næringsorganisasjoner.
Norsk politikk i CITES har gien'
nomgåendevært basert på prinsippet om bærekraftig høsting av
naturens overskudd,i samsvarmed

best tilgjengelig vitenskapelig rådgivning. For Norge er listing av kommersielt interessantemarine arter
av særlig viktighet. På dette punkt
har praksl.qi CITES stått i sterk motstrid mot norske interesser. Derfor
har Norge i-entelte tilfgllgr reservert
segmotvedtak som ikke harvært
i samsvarmed norsk politikk, idet
de berorte artene heller ikke har
oppfylt de kriterier som CITES selv
har fastsatt for slik listing.
Norge vinner ikke fram
Et særllg problem for Norge er at
CITESsiden 1983har giort gieldende
totalforbud mot handel {Liste I) for
de to nordatlantiskebestandene
avvågehvalsom Norgefangster
på. Dette vedtaket - som Norgehar
reservert segmot - har sammen
med de rådendeholdninger i Den InternasJonaleHvalfangstkommisJon
(fWC) vært til stor skade for norsk
hvalfangstnæringog derved ogsåtil
skade for norsk havressursforvaltning i videre forstand.
Norge har derfor to ganger (i
1997og i 2000) fremmet forslag om
nedlisting avvågehvalenfra Liste I
til Liste II, uten å vinne frem.
Som havressursnasjoner Norge
avhengigav godeinternasjonale
spilleregler og respekitfor prinsippet
om bærekraftlg høsting av naturens
ressurser. CITES er en arena hvor
vi møter sterke motkrefter. CITES er
6n av en rekke arenaerhvor Norges
interesserutfordres, i hovedsakav
grupperinger som opererer med en
mer 6nsidigverne-agenda.Dette er
såledestilfellet blant annet i følgende
organisasjoner eller fora av særlig
viktighet for Norge:
Den InternasjonaleHvalfangstkommisjon {tWC).
KommisJonenfor bevaring av
marine levenderessurser i Antarktis

(ccAMLR).

BiodiversitetskonvensJonen(CBD).
Bonn-konvensJonenom vern av
trekkende arter avville dyr (CMS).
Oslo/Paris-konvensjonenom vern
av det marine miljø i Nordøst-Atlanteren (OSPAR).
FAOv/dets ekspertpanel som vttrr

derer alle forslsg om CITES-listing
av marine arter.
Diverse globale initiativer og prosesserunder FN-systemet,så som
det såkalte.UN open-endedinformal
consultafivqpi"ocesson oceansand
the law of the sea" {ICP)m.fl.
Diverse regionalb fisfueriforvaltningsorganisasjoner(RFMO'er).
På alle dissearenaer søkerNorge
å ivareta våre interesser som
havressurs-nasjon.Dette forutsetter
en politikk basert på den forståelse
at vern og bærekraftig høsting av
havressurseneer to sider av samme
sak. Det forutsetter bgså en politikk
som er konsistent,dvs. at det er samsvar mellom vår strategi, taktikk og
argumentasjon i de ullke fora hvor vi
opptrer.
CITES er et forum av høy utenrikspolttisk viktighet for Norge.Vår
deltagelseher bør gis en tilsvarende
hoy utenrikspolitisk prioritet. Dette
har hittil ikke vært tilfelle.
Det er uheldig at angleldende
fagdepartement(KLD) gjennomgående har delegert oppdraget som
delegasjonsledertil sin underliggendefagetat (Miljødirektoratet),
- endogpå mellomledernivå. Dette
har vært et signal om at CITESfor
Norges del ikke er en prioritert sak i
utenrikspolitisk henseende.Formålstjenlighetenav dennepraksis
er et spørsmålsom det vil være
naturlig å drøfte innen rammen av
en gfennomgaugav våre interesser
i CITES. Det videre siktemålet bør
være å soke å utmeisle strategier for
bedre å fremme våre interesser.
En slik strategidrøftelsemå også
inneholdeandre elementer,så
som taktiske og argumentatoriske
prioriteringer, diplomatisker organisatoriske eller strukturelle grep.
Med sikte på nestepartsmøte (CoP
l8), som skal finne sted i Sri Lanka i
2019,bør det derfor snarllg igangsettes et arbeid for å identifisere Norges
interesseri CITES,samt vurdere
hvilke(n) strategi(er)som detvil
kunne være hensiktsmessigå følge.

