Kystvakten,
18.desember2015.

OddGunnarSkagestad:

Norsk og internasjonalpolitikk i nordområdene
for hyggeliginvitasjon!
Goddag,og takktil vertskapet
om
Fjernsynsfiguren
Fleksnesuttalteen gangfølgendedypsindighet
ja
fenom6net
trekkspill:- "Trekkspill, det er et elastiskbegrep".Så også
medbegrepetnordområdene:
- Deter elastiskslikat det likesomet
trekkspillkan skvisestett sammenellertrekkesheltut i full bredde.
PLANSJE1 . FORSIDE
lnnenfordettetrekkspillet
kanvi finneen rekkeundertemaer:
PLANSJE2 . UNDERTEMAER(STIKKORD)
definisjoner,
historikk
Bakgrunn,
- Nordområdebegrepet:
praktisk
(Bakgrunn,
utviklingstrekk,
- "Nordområde-satsingen"
betydning)
- Skipsfarti nordområdene
i nord
interesse
for havområdene
- Internasjonal
i nord
Internasjonale
samarbeidsfora
og regionale
Vi får se om jeg rekkeroveralt dette. Menførstnoenord om de
perspektivene
somvi her har å
for de sakskompleksene
overordnede
gjøremed:
er det naturligførstog fremstå gå
Mht.utenriksog sikkerhetspolitikk
Interesser,
ansvarog muligheter
tilbaketil St.meld.nr,15(2008-2009)
Hovedlinjer
i norskutenrikspolitikk.
PLANSJE3 - ST.MELD.NR.15 (2008-2009)
som bådefortellerhvilke
Detteer det sentralepolicy-dokumentet,
Norgeståroverfor,og
utfordringer
utenriks-og sikkerhetspolitiske
hvordanlandetsmyndigheter
forholdersegtil disseutfordringene.
Dennestortingsmeldingen
harogsået egetkapitelmedoverskrift
"Nordområdene
vil fortsattværeav særligbetydningfor Norge".
Hvamenervi med"Nordområdene"?
Så til spørsmålet:
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er ikkenoe6ntydigdefinertbegrep.Arktisharflere
Nordområdene
som hverisærer objektiveog presise- avhengigav hvilken
definisjoner
er en merdiffusstørrelse.
med. "Nordområdene"
kontekstvi har å g1øre
oppgjennomåreneharværtbrukti
nordområdene
Slikbetegnelsen
er det et sammensatt
og offentligedokumenter,
norsksamfunnsdebatt
begrep.Deter videreet dynamiskog elastiskbegrep.
begrep'
Menførstog fremster det et politisk(snarereenn et geografisk)
Deter et begrepsomharskiftetbådevekt,innholdog retningopp
gjennomde sistevel 40 år. Deter dessutenet uniktnorskbegrep.
Andrelandsom ogsåstrekkerseg opp motdet høyenordhar ikkenoe
ord elleruttrykksom helttilsvarervår norskeforståelseav dette
begrepet.
å finneen passende
Dettehargjortat det ogsåharværtvanskelig
som etterhvertharfått
til andresbråk. Denbetegnelsen
oversettelJå
hevdi offisiellnorskbruk,er The HighNorth.
Her er det nyttigå rekapitulerelitt historikk:
Finnmark.Vi føltealdriat vi
Selver jeg vokstopp i etterkrigstidens
boddei Aiktis,og det var ingender somdengangensnakketom
"nordområdene"
- detvar et ukjentbegrep.
-i
var det på motenå snakkeom "Nordkalotten"
På 1950-60-tallet
de deleneav de tre nordiskelandNorge,Sverigeog
betydningen
Detteuttrykketble brukti
FinlandJom liggernordfor Polarsirkelen.
forbindelsemednordisksamarbeidog kontakterpå tversav
burdetrekkesinn
Noenmenteat ogsåSovjetunionen
landegrensene.
her,menblealdritil noenvirkelighet.
Samtidigskalvi huskeat dettevar en epokeda DenKaldeKrigenvar på
sitt kaldåste.Dettevar da Arktisfor alvorble oppfattetsom et strategisk
av førsterang,jfr. detteflaketsomjeg
spenningsfelt
og sikkerhetspolitisk
forslagfra 1958om en
hårviserdere(presidentEisenhowers
i Arktis- mendet blejo aldrible noeav):
luftinspeksjons-sone
(1958)
PLANSJE4 - "oPENSKIESPROPOSAL"
komførstpå motesom en del av norskpolitisk
Uttrykket"nordområdene"
sjargongfra ca. 1973.Det bleflittigbruktav daværendeutenriksminister
medsærlig
Alv JakobFostervoll,
og forsvarsminister
KnutFrydenlund
Denganghaddebegrepet
områdetSvalbard/Barentshavet.
referanse,til
innhold.Bakteppetvar Norgesstrategisk
et rentsikkerhetspolitisk
på Kolaog den
utsatteposisjoni lys av den sovjetiskestyrkeoppbygging
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(lllustrasjon,
dramatiskutvidedeøvelsesmønster.
sovjetiskeNordflåtens
gjengitti Arbeiderbladet
i september
hentetfra en NATO-publikasjon,
1970,vaktestoroppmerksomhet).
PLANSJE5 . DEN SOVJETISKENORDFLATTNI
på Svalbardytterstsensitivt,
I tilleggvar vårtforholdtil Sovjetunionen
omkring
for vilkåreneog omstendighetene
medsærligekonsekvenser
i 1975(Norsk-russisk
avtale
i Longyearbyen
etableringen
av flyplassen
forhandlinger!
etterlangvarige
)
medde
"nordområdene"
ogsåbruktiforbindelse
Etterhvertble uttrykket
på 197Otallet
til
om utsiktene
spekulasjonene
somgjordeseggjeldende
på kontinentalsokkelen
i
storstiletutnyttelseav olje-og gassressursene
et sikkerhetspolitisk
haddei hovedsak
Arktis.Ogsåslikespekulasjoner
perspektiv.
og DenKaldeKrigensoffisielle
sammenbrudd
EtterSovjetunionens
dimensjonen
av
avslutning
komdensikkerhetspolitiske
På
1990tallet
bledet i stedet
meri bakgrunnen.
nordområdebegrepet
i nord,samtidigsomdet en
fokuspå det nyeBarentsregion-samarbeidet
ble merpopulærtå snakkeom Norges
stundpå sluttenav 199Otallet
"nærområdepolitikk".
av det somgjerne
Nårvi nærmerossvår egentid,ser vi fremveksten
og "dennye
kallesdet "nyenordområdebegrepet"
koalisjonsregjeringen
Da den rød-grønne
nordområdepolitikken".
som"Norges
tiltrådtehøsten2005,erklærtedenstraksnordområdene
Menpå dettidspunktet
i utenrikspolitikken".
viktigstesatsingsområde
stikkordi norsk
var "nordområdene"
alleredefor lengstblittet høyprofilert
politiskdebatt.
Og ikkebareet stikkord,menet honnørord.
er blittet politisk
Hvordanhardet gåtttil at "nordområdene"
honnørbegrep?
Jegtrordet hengersammenmedat Norge- merenn noeannetlandNORDalltidhatt
er nordvendt.Foross nordmennharhimmelretningen
og selvbilde.
selvforståelse
en spesiellplassi vår nasjonale
en
Vi er det ytterstenord,en arktiskutpost,"LandetunderNordstjernen",
Vinterlandet,
der
opp motNordpolen,
drøyt2 tusenkm langsteinrøys
ingenskulletru at nokonkunnebu. Vi er nasjonensomvisteverden
for alt hvadet måtte
vinterveien,
vi er Amundsens
og Nansenshjemland,
kulturlivet:Da en
væreverdt. Detteer noesom ogsågjennomsyrer
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norskfilmfor noenår sidenvanten prisi Berlin,var filmensnavnganske
enkelt"Nord".
At himmelretningen
Nordharen nærmestmytiskklangi vår nasjonale
selvbevissthet,
- en klangsom nærmestgrensertil besettelse- har også
fått et poetiskuttrykki RolfJacobsensdikt"Nord",som er gjengittpå
detteflaketsomvi ser her:
PLANSJE6 - ROLFJACOBSENS
D|KT"NORD"(|KKELESOpp!)
Og fordi"nordområdene"
fikkvi en utviklinghvor
bleet honnørord,
politikerne
kappesom å vinneeierskaptil nordområdebegrepet.
Ingenannenpolitikerhar i dengradidentifiseft
segselvmed
nordområdebegrepet
somvår daværende
utenriksminister
JonasStøre.
Hanhaddeen særligforkjærlighet
for sistelinjei Jacobsens
dikt: "Det
mesteer nord". Detvar ogsåtitelenpå et foredragsom Støreholdti
Tromsø29. april2010. Da EspenB. EideavløsteStøresom
utenriksminister
i september2012inntraffen endringi retorikken:Eide
foretrakkåpenbarthellerå snakkeom "Arktis"ennom "nordområdene".
Vår nåværenderegjeringhar i det storeog helearvetforgjengernes
politikkog retorikk,utenå ha satt noesærlignytt,egetpregpå noenav
delene- bortsettfra at de har lansertdet nye kreativeuttrykket
(somjeg snartskalkommetilbaketil).
Nordkloden
Noenord om densåkalte"Nordområde-satsingen":
Kommettil uttrykki en strømav policy-dokumenter
i løpetav de siste1213 årene. På det nesteflaketser dereet utvalgav de mestsentraleav
disse:
PLANSJE7 . POLICY.DOKUMENTER
Her harvi en veritabelsyndflodav offentligestyringsdokumenter,
noejeg
vil illustrere
medde nesteflakene(NB! Raskoppramsing):
PLANSJE8 - ST. MELD.NR.12(2001-2002)
. St.meld.nr,12(2001-2002)
Rentog rikt hav (gavføringenefor de
senereutarbeidelsene
forvaltningsplaner
av helhetlige
for norske
havområder)
PLANSJE9 - NOU2003:32 "MOTNORD!"
. NOU.2003.32
"Motnord!"(Orheim-utvalgets
rapport,8. desember
2003)
PLANSJE10 - ST. MELD.NR.30(2004-2005)
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. St.meld.nr.30(2004-2005)
Muligheter
og utfordringer
i nord(15.
april2005)
PLANSJE11 - ST. MELD.NR.8(2005-2006)
. St.meld.nr.8(2005-2000)
forvaltning
Helhetlig
av det marinemiljøi
utenforLofoten(forvaltningsplan)
Barentshavet
og havområdene
(31.mars2006)
("Stoltenberg
ll") overtokregjeringsmakten
holdt
Etterat de rød-grønne
2005sin
den nye utenriksministeren
JonasStøreden 10.november
"Et havav muligheter
storeTromsø-tale
- en ansvarligpolitikkfor
nordområdene"
av svulstigog pompøs
- en tale som var et mesterverk
retorikk.
på rekkeog rad:
Deretterkomfølgendepolicy-dokumenter
. Barents2020- Et virkemiddel
for en fremtidsrettet
(sept.2006)
nordområdepolitikk
PLANSJE12 - REGJERINGENS
NORDOMRADESTRATEGI
o Regjeringens
(1.desember2006)
nordområdestrategi
INORD
PLANSJE13 - NYEBYGGESTEINER
. Nye byggesteiner
i nord- nestetrinni regjeringens
gi (12.mars2009)
nordområdestrate
PLANSJE14 - MELD.ST. 7 (2011-2012)
. Meld.St.7(2011-2012)Nordområdene
(18.
- Visjonog virkemidler
november2011)
Sistnevnte
- var det sentralepolicy- selvesteNordområdemeldingen
som inngikki det som
dokumentet
somdekketallede ulikeelementene
medbredpennbleomtaltsom"nordområde-politikken".
Herkunnevi
var
målenei nordområdepolitikken
leseat de sentraleutenrikspolitiske
følgende:
MALENE
PLANSJE15 - VIKTIGSTE
UTENRIKSPOLITISKE
KKEN
FORNORDOMRADEPOLITI
ts å tryggefred,stabilitetog forutsigbarhet
forvaltning
F å sikreen helhetligøkosystembasert
somtar vare på
naturmangfoldet
og gir grunnlagfor en bærekraftig
utnyttelseav
ressursene
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rettsorden
verdiskaping
og velferdi hele
F å styrkegrunnlaget
for sysselsetting,
med
landetgjennomregionalog nasjonalsatsing,i samarbeid
partnerefra andrelandog med berørteurfolk
begrepenefor regjeringens
Videreblirdet slåttfast at de retningsgivende
kunnskap,aktivitetog næruær.
satsingpå nordområdene
er henholdsvis
og lagtfremav denforrigeNordområdemeldingen
ble utarbeidet
av et samletStorting,men
rødgrønne
Denfikktilslutning
- regjeringen.
det er likefulltav interesseå hørehvavår nåværenderegjeringuttaler
Styrket
om saken. Detkunnevi lesei UDspressemelding
med
8. oktoberifjori forbindelse
nordområdesatsing
i 2015,presentert
fremleggelsen
Herstoddet bl.a.at:
av statsbudsjettet.
-

i nord. Nordområdene
er Norges
Vi gårfra dialogtil handling
Regjeringen
legger
interesseområde.
viktigsteutenrikspolitiske
og satserpå
opptil en ambisiøsnordområdepolitikk
ørskap.
kunnskapsd
revetnæringsutvikling, innovasjonog entrepren

PLANSJE16 - NORDKLODEN
i våremyndigheters
nyvinning
Og somdensisteterminologiske
harvi nå fått
for å skapeblestom nordområdepolitikken,
bestrebelser
som
uttrykketNordkloden
- som er titelenpå den statusrapporten
regjeringen
la frem 10.novemberifjor. En blekkepå 72 sider. Må
nærmestses som et uttrykkfor vår nåværenderegjeringsønskeom å
skaffeseg et eierskaptil nordområdsatsingen
- så å si ta et fastgrepom
stafettpinnen
- mensom ikkebærerbudom en politikksomskillerseg
noesærligfra denforrigeregjeringen.
betyri praksis?
Så kan manspørreom hva Nordområdesatsingen
Må førstog fremstbetraktessom et politiskmotivertretoriskgrep. Fordi
å viseat dette
er det viktigfor politikerne
det dreierseg om et honnørord,
og at de selver på banen.I praksisdreier
er noesomstårpå dagsorden
satsingenseg om tiltaksom stortsettvilleha kommetuansettom man
ellerei. Og dissetiltakene
haddebruktmerkelappen
nordområdesatsing
Mange
retorikk.
la sikkertmerketil at
harvært ledsagetav høytflyvende
seg
vår tidligereutenriksminister
JonasStørevar en mesteri å formulere
på en måtesom bar budom at den rødgrønneregjeringen
og hanselv
visjonersom de var i ferd
haddesett lyset- at de haddeepokegjørende
medå virkeliggjøre,
og meddjervhandlekraft.
besluttsomt
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oppsummering
av "de
Hvisvi gårtilbaketil Nordområdemeldingens
( PLANSJE
målene"for nordområdepolitikken
viktigsteutenrikspolitiske
og utenrikspolitikk
harå gjøremedinnenriks15 ), ser vi at vi i realiteten
av fagremenbanale
sausetsammeni et sammensurium
hensiktserklæringer.
Herfinnervi en serieav godeog frommeønsker,
hensiktskulleværeå gi segselvom ikke
omtrentsom om regjeringens
en vandelsattest
så iallfallen velvilligklapppå skulderen.
for et drøyt
avisartikkel
I en innsiktsfull
og samtidigganskefornøyelig
ved
halvårsidenkonstaterte
AsleToje (somer forskningssjef
Nobelinstituttet)
at vi ikkelengerhørerså myeom
var ledsagetav
Tojeminnetherom at initiativet
nordområdesatsingen.l
tallrike"nyhetsinnslag"
som haddedettil fellesat de var ytterstvagepå
ble
hvasatsingen
var mentå oppnå,og fremholdtat dennesatsingen
oppfattetpå sprikendemåter:
. I nordvar de mestopptattav de medfølgende
midlene- og at
pengenekomutenfor mangebindinger.
. NRKliktesatsingen
fordiden blesolgtinn i ordelagsomappellerer
til slikesomjobberi NRK.
. Næringslivet
fordide antokat "urfolkog klima"var
likteinitiativet
kodeordfor "oljeog gass".
. Miljøbevegelsen
med
forsynteseg ogsåav nordområdepengene,
for hverdag i ukensom resultat.
et dommedagsscenario
o Utenriksdepartementet
fordiden lovetet stabiltog
liktesatsingen
forutsigbart
forholdtil Russland.
o - og "vi forskerne"(somToje uttrykkerdet) likte
fordiden kommedlettoppnåelige
nordområdesatsingen
vår egentlige
forskningsmidler
somvi kunnebruketil å finansiere
forskningmotå forfatteen og annen"Nordområdene-er-viktig"artikkel.
viljeg si at det uten
resultater,
Dersomvi spørom realpolitiske
somer oppnåddi
viktigstekonkreteresultatet
sammenligning
på det utenrikspolitiske
i
området,var inngåelsen
nordområdene
i
om avgrensningen
september
2010av en avtalemedRussland
Barentshavet.Og det var vel å merkeresultatetav en
forhandlingsprosess
som haddepågåttsidenseptember1970- ganske
nordområdesatsing.
Denne
så uavhengigog uanfektetav 2000-tallets
sakener ogsået godteksempelpå hvajeg vil kalleutenrikspolitikkens
utfordringer,
langelinjer- og meddet menerjeg de vedvarende

l AsleTole, artikkelen(Arktisk nachspiel>i DagensNæringsliv1. mars 2015.
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prosesserog faktorersom liggerder,uavhengigav politisk-retoriske
moteskiftninger
og merkelapper.
Dettevar d6tjeg haddetenktå si om den såkalte"nordområdesatsingen"
retorikkenog hva den har betyddi praksis.
- om historikken,
Og dermedhoppervi overtil et annettemasomstadiger i vinden,
nemlig: Skipsfafti Arktis- i dag og i fremtiden.
å kunneutnytte
I hundrevisav år har det værten fantasidrøm
Nordøstpassasjen
i kommersielt
øyemed,for skipqfartmellomNordvestEuropaog DenfjerneØsten. Blantde fordelenesomdettevillekunne
villeværeså mye
medføre,hardet særligværtpektpå at avstandene
seilingsled
kortere,Foreksempelhardetværtanslåttat en eventuell
på over7 tusen
mellomRotterdam
og Yokohamavillegi en besparelse
km (tallsom anførtpå nesteflak):
vs. SUEZ-RUTEN
PLANSJE17 - ROTTERDAM-YOKOHAMA
NB! Vi snakkerher om gjennomseiling
- ikkeå forvekslemedden
skipstrafikken
som russernealleredei langtid hardrevetmellom
av Sibir(råvarerut Nordvest-Russland
og havnenelangsnordkysten
og
mellomMurmansk
forsyninger
inn,i førsterekkenikkeltransporten
som
Dudinka).Da snakkervi om dendelenav Nordøstpassasjen
russernekaller"Dennordligesjørute"ellerSevernyjMorskojPut'. Dette
er et russiskpolitisk/administrativt
begrep,og et uttrykksomvi
(riktignok
via engelskNorthernSea Route).
beklageligvis
harimportert
Oppgjennomårenehar russiske- og tidligeresovjetiske
- myndigheter
gittsignalerom at ogsåandrelandsfariøyervilleværevelkomnetil å
gjennomNordøstpassasjen
- selvsagtunderlagt
benytteseilingsleden
russiskereglerinkl.avgifter(blantannetfor los-og isbrytertjenester).
medførtefornyetinteressefor slike
Sovjetunionens
sammenbrudd
muligheter,
noesom utløsteflereartigeinitiativer.Herviljeg spesielt
NorthernSea Route
nevnedet såkalteINSROP(lnternational
som FridtjofNansens
forskningsprosjekt
Programme)
- et gigantisk
til og haddestyringenmed.
lnstitutt(FNl)på Polhøgda
tok initiativet
samarbeid.Det kostet
Prosjektet
var et trepartsnorsk/russisk/japansk
delsav norskemyndigheter
fleretitallsmillioner
kroner,og blefinansiert
(Sasakawa).
(UD),delsav en søkkrikjapansktidligerekrigsforbryter
om
Prosjektet'resulterte
i til sammen167(!) forskningsrapporter
muligheten
for skipsfartgjennomNordøstpassasjen.
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juni/juli1993deltokjeg på en sværkonferanse
i
I månedsskiftet
var DenNorske
om sammetema. Arrangørene
Murmansk
og
(DNAK)i samarbeidmedden norskeKystvakten
Atlanterhavskomite
av
mht.arrangementer
den russiskeNordflåten
- faktisket pion6rtiltak
detteslag(mellometaterpå tversav det gamleJernteppet).
blejeg satttil å ledeBarentsrådets
På sammetid (1993-94)
for Dennordligesjørute(WG-NSR).I og medat EU var
arbeidsgruppe
vaktedettestorinteresseblantEU-landenes
medlemav Barentsrådet
var
representant)
i Oslo,og disse(sammenmedRusslands
ambassader
lvrige,menikkesærligproduktive
ivrigedeltagerei arbeidsgruppen.
ingenvar istandtil å bidramednoesom helst.Så for at vi i det heletatt
skufle ha noeå snakkeom, invitertejeg til hvertmøteFNIfor å komme
- og det gjordede,
og oppdatereoss om fremdrifteni INsROP-prosjektet
åpenbartmedglede.
og
Ingenav disseinitiativene
Men, - alt detteforegikkpå snakkestadiet:
til noenøkningav den
førtedengang(på 199O-tallet)
aktivitetene
i området.
skipsfarten
internasjonale
Derimothar det gjennomde siste4-5 årenefunnetsteden interessant
menpå ingenmåteentydigutviklingi så måte. Mensdenne
i 2010ble benyttetav kun4 skip,gikkhele46 skip
seilingsleden
fortsattei
gjennomNordøstpassasjen
i 2012. Dennetrafikkøkningen
Meni
gikkgjennomNordøstpassasjen.
2013,da hele71 handelsskip
2014lyktesdet igjenbarefor4 skipå seiledenneruten. | år harantallet
har
gåttnoeopp igjen,pr.oktobervisstnok10 stk. Dissesvingningene
førstog fremstå gjøremedde variableisforholdene.
i Arktishar
Dethar i senereår værtmyesnakkom at klimaforandringer
nordfor Sibirer isfriei lengretidsromog dermed
medførtat farvannene
av seilingssesongen.
forlengelse
noesom har muliggjort
angår,så er det ingengrunntil å tro at de bare
Menhvaklimaendringer
kanfortelleoss,stanset
vil kunnegå i en retning.Somklimaforskerne
heltoppi 1997-98den myeomtaltesåkalte"globaleoppvarmingen"
dvs.for 18 år siden!- og viseringentegntil å kommeigangigjen.
I det heletatt kan det væregrunntil avståfra å kommemedaltfor
i Arktis.
mht.klimaog isforhold
om utviklingen
bastantespådommer
herer Al Goresomfor 8 år sidenvantNobels
Skrekkeksempelet
fredsprispå sin spådomom at Polhavetvilleværeisfritti år 2014- se
flak:
PLANSJE18 - AL GORE og ISEN I POLHAVET
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PLANSJE19 - POLISENOG NORDØSTPASSASJEN
I ARKTIS 30. NOVEMBER2Ol5
PLANSJE20. ISUTBREDELSEN
knyttettil skipsfarti arktiske
Deter i det heletatt en rekkeutfordringer
miljø,beredskap,
farvann,blantannetnårdet gjeldersjøsikkerhet,
overvåkingog kontroll.
(2011-2012)
at
- varsletregjeringen
I Nordområdemeldingen
- Meld.St.7
og maritim
denvilleleggetil rettefor sikkersjøtransport
i nord. På bakgrunnav dettenedsatteUD en
næringsvirksomhet
- "i lys av at
faggruppemedoppdragå vurderenorskeinteresser
for skipsfart",
i økendegradblirtilgjengelig
nordligehav-og kystområder
avlasin rapport15.april2013,i
somdet hetioppdraget.Faggruppen
form av et vakkertillustrert68-sidersdokumentbenevnt"Øktskipsfarti
for Norge".Rapportenkanskaffes
og utfordringer
Polhavet- muligheter
og forsidenser ut som på dette
Servicesenter,
fra Departementenes
flaket:
SKIPSFARTI POLHAVET)
PLANSJE21 - RAPPORTEN<<ØKT
I regiav ArktiskRåder det utførten omfattendestudie- ArcticMarine
gir en analyse
- av skipsfarti Arktis.Utredningen
ShippingAssessment
for styrket
av forventetutviklingog har en mengdekonkreteanbefalinger
sikkerhet.
PLANSJE22 - ARCTICMARINESHIPPINGASSESSMENT
at gjennomgående
skipsfarti
Etterminoppfatning
er det litesannsynlig
nisjede neste
blirnoeannetenn kunen spennende
Nordøstpassasjen
faktoreni så måtevil til syvendeog sistvære
20 årene. Denavgjørende
økonomien.
aktørerønskerå satsepå å utvikleIønnsom
Om enkeltekommersielle
skipsfarti Arktis,så er det flottom de lykkes.Jeg ser for min del ikke
for norske
noe behovfor at dettebør væreet prioritertsatsingsområde
myndigheter.
IN THE
TRANSPORTATION
PLANSJE23 - MARITIME
HIGH NORTH
nærmere- gir noenstikkord
Detteflaket- somjeg ikkeskalkommentere
og muligheteri forbindelsemedskipsfarti
vedrørendeutfordringer
(dvs.arktiskefarvann).
nordområdene
interessen
for havområdene
Så noenord om den aktuelleInternasjonale
i Nord:

1.1

og
Et spørsmålsomgjernestilles,er hvorfordissetil delsugjestmilde
for så mange- selvfor statersom
ødeområdeneer så interessante
liggerbokstavelig
talt milevisunna?
fra diverse
Svaret(somvi finneri media,og somvi møteri uttalelser
og
er gjerneat det handlerom at klimaendringer
myndighetshold)
og utfordringer,
aktiviteti nordgir nye muligheter
økendemenneskelig
Detvises
og nyehandelsveier.
medtilgangtil natur-og energiressurser
til at allearktiskeland,samtnoentil, i løpetav de sisteårenehar
Og det blirstundomhevdetat i løpetav
utarbeidetnyeArktis-strategier.
et partiår hardenneregionengåttfra å væreet sikkerhetspolitisk
kraftsentrum.
til å bliet energi-og næringspolitisk
spenningsområde
så
kraftsentrum",
NårArktisomtalessom"et energi-og næringspolitisk
gjernebeskrives
slik,menvi er ikkeder ennå. lkke
kanperspektivene
på langtnær,faktisk- og dagenssituasjonpå de internasjonale
bådeom hvor
energimarkeder
børogsåværeen ekstrapåminnelse
er og om at økonomien
uansett
marginale
de arktiskeenergiressursene
faktoreni spørsmålom ressursutnyttelse.
vil væreden avgjørende
Bfantutenforstående
aklørersom utviserstor interessefor Arktis, bØr
særlignevnesEU og Kina.
troligmuligheten
for å være
er hovedmotivet
For Kinasvedkommende
for økonomisk
aktiviteti form
medpå det somskjerhvisog nårutsiktene
og skipsfartskullematerialisere
av mer omfattenderessursutnyttelse
seg. Kinaharallerede6n isbryter(Xuelong- ogsåkalt"SnowDragon",
publisitet
i
omkringet tokttil Nordpolen
somfikk masseinternasjonal
itjorfullføftesitttoktnr.6 i
september2012,og somsenesti september
Nordishavet).Kinesernevil troligsetteytterligereen isbryteri tjenestei
år. I september2013foretoket kinesiskrederifor førstegangen
viderekinesiske
gjennomseiling
i Arktis.Vi registrerer
kommersiell
planerom offshoreoljeleting
av Island,og kinesisk
utenforsydøstkysten
prosjektfor utnyttelseav
interessefor å finansiereet størreinternasjonalt
jernmalmforekomster
på Grønland.Kinasaktiviteti nordsynesaltsåå
være motivertav utsiktenetil å skaffeseg et fotfestemedsiktepå
eventuellutnyttelseav naturressurser.
for
må interessen
Bådefor EUsog (endamer)for Kinasvedkommende
Arktisses som uttrykkfor en mergenerellambisjonom å hevdeseg rettog slettviseat de er til stedeog må tas hensyntil - i global
sammenheng.
i Arktishar et Konfliktpotensiale
Det blirstundomhevdetat utviklingen
konsekvenser?
medsikkerhetspolitiske
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som nå i en årrekkeer blitthaussetopp i media,
Herservi en utvikling
hvornoenser for seg et scenariomedet strategiskog geopolitisk
og makti Arktis. Herbørvi ikkeglemmeat
kappløpom naturressurser
av verdenfor øvriger Arktisen region
medmesteparten
sammenlignet
rettsordenråder,en regionpregetav
hvoren veletablertinternasjonal
henseende.
stabileforholdi politiskog folkerettslig
kappløp"i Arktisknyttesgjerneopptil
Forestillingen
om et "geostrategisk
i nord.
overkontinentalsokkel-områdene
om jurisdiksjon
spørsmålet
kravpå større
Canada,USAog Danmarkgiør
BådeNorge,Russland,
underPolisen.Tidligerei høst
ellermindredelerav sokkelområdene
fremmetrussernesitt krav,som utgjør1,2millkvkm,650 km fra land.
fjellkjedenLomonosov,
Området,som omfatterden undersjøiske
omfatterogsåselveNordpolen.BådeDanmarkog Canadahargjort
kravpå det sammeområdet.Deter i og for seg ikkenoespesielt
som
dramatisk
ved dette- dissekravene,og dendokumentasjonen
parteneleggerfremtil støttefor sinekrav,blirgjenstand
for grundigog
sakligvurderingi FNsKontinentalsokkelkommisjon.
somjeg vil fremhevesom spesielt
Hvisdet er ett utviklingstrekk
ikkeurovekkende,
er det ikkeden økteinteressesom utenforstående,
tilbøyelighet
til å ville
arktiskestaterleggerfor dagen,menRusslands
somsin egenbakgård- sineegne
visemuskleri det de oppfatter
nærområder.
23,.april
Jfr. Putinsuttalelseri møteti Russlandsnasjonalesikkerhetsråd
militæremakti nord
at Russlands
i fjor,hvorhanblantannetannonserte
skalstyrkes.
PUTIN
PLANSJE24 - MUSKELMANNEN
vil styrkesittmilitære
Forsvarsmin
Sjojgufleregangersagtat Russland
nærværiArktis.
ViseuminRogozinsubudnebesøkpå Svalbardda hansa at "Vi er
kommettil Arktisfor alltidog vi skalgjøredettil vårt!"
og hæren(dennyopprettede
Nordflåten
I augusti år gjennomførte
arktiskebrigaden)fellesøvelserfor førstegangi Arktis(øvelsen
"Tsentr").
Formindreennen ukesiden(12.ds.)foretokrusserneen øvelsei
fra en atomubåt.
medskytingav en atomrakett
Barentshavet
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(annonsert
30.f.m.av talsmannfor de russiske
Samt: Opplysningene
luftstyrker,
obltJevg.Mesjkov)om russiskstorøvelsemedbl.a.
på Nordpoleni løpetav førstehalvår2016.
luftlandestyrker
- ikkeførstog
opptredeni Arktiser urovekkende
Russlandsekspansive
fremstfordidet dreierseg om Arktis,menfordidet er en del av et større
Et temasomdet kunnesiesmyeom mønsteri russiskutenrikspolitikk.
jeg vil nØyemegmedå si at dagens(Putins)
Russland
eren mer
aktørenn hva
uforutsigbar
- og følgeligfarligere- internasjonal
var underden KaldeKrigen.
Sovjetunionen
viljeg ogsånevneen rapportfremlagti oktoberifjor
I denneforbindelse
studier(DllSReport2014.20
for internasjonale
av det danskeinstitutt
"ArktiskeUsikkerheder"
):
PLANSJE25 - DllS REPORT2014:20"FEM TRUSLER"
Herblirdet gjorten analyseav de såkalte"Femtruslermotdetfredelige
som følger
i det høyenord",stikkordmessig
samarbeidet
.
.
.
o
.

Globalestormaktsforhold
Nordøstpassasjen
Grensedragningsspørsmålet
Kinasinnflytelse
Fleremilitærekapabiliteter

går Iangti å avdramatisere
truslene,og den
disseangivelige
Rapporten
av Arktissomen fredeligog stabilregionsom
helhetsbildet
underbygger
pregesav respektfor havrettenog fellesinteresserfor økonomisk
at potensialet
utviklinghosde arktiskestatene.Rapportenunderstreker
for konflikter sværtlite.
Somet motstykkemotdet som måtteværeav sikkerhetspolitisk
av de
konfliktpotensiale
iArktis,er detviktigå fremhevebetydningen
Dissebidrartil å knytteaktørene
samarbeidsarenaer.
ulikeregionale
og hardermeden
interessefellesskap,
sammeni et grenseoverskridende
konflikt-dempendefunksjon.
Samarbeidsfora
i nordområdene.
og regionale
å skjelnemellombilaterale
Herer det hensiktsmessig
samarbeidsfora.
forholdetNorge/Russland:
Bilateralt
betyrfor vårtvedkommende
seg innenforen rekkebåde
Forbindelsene
mellomvåreto landutspiller

1.4

Blantde formelleer Den
formelleforaog meruformelle
møteplasser.
(etablert
i 1975)somden klartviktigste.
blandedefiskerikommisjon
Dettesamarbeidet
omtalesoftesom at Norgeog Russlanddriver
"fellesforvaltning"
i Barentshavet.Detteer ikkeriktig
av fiskeressursene
selvom den russiskepart
- vi harfortsatten nasjonalfiskeriforvaltning,
nok gjerneskullesettat vi gikkmed på et fellesstyrepå detteområdet.
Herer det - på norskside- et klartbehovfor en bevisst
begrepsforståelse,
og å holdetungenretti munnen.La det ikkeværetvil
er underlagtsuverennorsk
og Kystvakten
om at bådeFiskeridirektoratet
nasjonalmyndighet.Derlmoter det korrektat vi har et høytutviklet
Deter viktigat
forvaltningssamarbeid
medRusslandpå fiskeriområdet.
går russernes
vi er klaroverdistinksjonen
her,og ikkeuforvarende
ærend.
(opprettet
i 1988),og dessuten
Vi harvidereen blandetMiljøkommisjon
spørsmål- sistnevnte
kommisjon
for næringsøkonomiske
en tilsvarende
"TØlS-Kommisjonen"
(hvorTen etterlevning
etterden norsk-sovjetiske
Samarbeid).Et annet
og Industrielt
Ø-l-Sstårfor Teknisk,Økonomisk
er den såkalte
bilateraltforumsom har overlevdsidensovjetperioden
INCSEA-avtalen,
inngått1. oktober1990medformålå forhindre
Innenrammenav denne
episodertil sjøsutenforterritorialfarvannet.
holdesdetjevnlige
avtalen,somforvaltesav våreforsvarsmyndigheter,
møter.Om dissemøteneharnoenpraktiskfunksjonut overhyggelige
om.
sosialesamvær,skaljeg ikkeha noenformening
("Den
ion-samarbeidet
harvi Barentsreg
Blantregionalesamarbeidsfora
som bleetablertmellomNorge,Sverige,
Euro-Arktiske
Barentsregion"),
ved undertegningen
av
Finland,Russland
samtEU-Kommisjonen
Kirkenes-erklæringen
11. januar1993.
på to nivåer- Barentsrådet
(mellom
Dettesamarbeidet
er organisert
partenessentralmyndigheter)og Regionrådet(påfylke/lån/oblast-nivå
).
Arktisk
er imidlertid
Detmestprominente
regionale
samarbeidsforumet
(statspartene
Norge,Danmark,
Råd. I tilleggtil de åttemedlemmene
lsland,Finlandog Sverige),hardiverse
Canada,USA,Russland,
participants".
I
regionale
statussom"permanent
urfolksorganisasjoner
observatører.
tilfeggkommeren stadigvoksendegruppepermanente
overbygning
overen rekke
ArktiskRådble oppretteti 1996som en
i
og
- hovedsakinnenmiljøvern
alleredeetablerte
samarbeidsprosesser
meni
miljøforskning.
ArktiskRåder altsåikkenoebeslutningsorgan,
senereår har Rådetlikevelbevegetseg i retningav å bli en fastere
organisasjon,
særligetterat det a2011ble besluttetå etablereet
permanentsekretariati Tromsø. Norgeharvært noeav en pådriverI
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og det gjelderogsåmedhensyntil å ønske
denneutviklingen,
observatører.I
partervelkommeninn som permanente
utenforstående
hvilkengraddetteharværten klokpolitikk,kandetværeulikemeninger
om.
parterer forholdettil ArktiskRåd blittnoeav
Foren del utenforstående
Sverigeog Finland)er
Menstre EU-land(Danmark,
en prestisjesak:
hattstatus
medlemav ArktiskRådpå egnevegne,har EU-kommisjonen
på ad hoc-basis.I likhetmedKinaog flereandreland
som observatør
har EUjobbeti årevisfor å få statussom permanentobservatør.På
ArktiskRådsministerm
øte 15.mai 2013ble det besluttetå gi 6 landslik
og Syd-Korea.Manvar
status:Kina,India,ltalia,Japan,Singapore
somdet blesagt- om at ogsåEU skullefå
ogsåenige- "i prinsippet",
slikstatus,mendettehartrukketi langdragpga.innbyrdes
mellomEU og Canada,
uoverensstemmelser
er det barefem av disse- hhv.
MensArktiskRådharåttemedlemsland,
- somer
Canada,USAog Russland
Norge,Danmark(Grønland),
sjargonginnenfor
kyststater
til selvePolhavet.I uformelldiplomatisk
er den
ArktiskRådsnakkermanom A5 og A8, hvorførstnevnte
gruppenav statersomgrenseropp motPolhavet.Spesielt
eksklusive
fra amerikansk
side hardet i en årrekkevært ivretfor å få i standen
(dvs.i realitetenet forbud)motfiskei Polhavet.
avtaleom et moratorium
fra de øvrigefire
Detteforslagethar møttsværtlitenentusiasme
bindende
kyststatsparter,
som ikkehar sett noe behovfor en folkerettslig
avtale.Særligfra norskog russisksidehardet blittvisttil at allforskning
fremtidvil væregrunnlagfor sliktfiskei
tyderpå at det ikkei overskuelig
har imidlertid
i løpetav de siste
Spørsmålet
disseisdektehavområdene.
og på et møte16,
4-5år værtgjenstandfor omfattendemøtevirksomhet,
en
juli i år undertegnet
parteneen erklæring
som langtpå vei innebærer
forslaget.
tilslutning
til det amerikanske
er noevi finnermangestederi
samarbeidsfora
Bilaterale
og regionale
verden,og er ikkenoespesieltfor Arktis.Samtidigmå vi være
at det skulle
på at Arktisikkeer så til de graderannerledes
oppmerksom
enndet som
og andresamarbeidsformer
tilsiandretyperregelverk
gjelderi restenav verden.
For noenår sidenvar det sterkekrefteri EU somtok til ordefor at det
regionalavtalefor Arktisettermønster
burdeetableresen overgripende
Bakslikeutspillhardet liggeten overdramatisert
av Antarktistraktaten.
kombinert
medden
forestilling
om farenfor et ressurskappløp,
med
at det finnesviktigeuløstesuverenitetsspørsmål
misforståelsen
i de arktiskeområdene.Detteble kraftig
betydeligkonfliktpotensial
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til Polhaveti den såkaltellulissatawist av de fem kyststatene
(mai2008),somfastslo:
erklæringen
PLANSJE26 . ILULISSAT.ERKLÆRINGEN
. at kyststatene
selver fulltut i standtil å håndterede muligheterog
utfordringer
som måttemeldeseg i Arktis,
. at det alleredeer på plasset omfattendeinternasjonalt
rettslig
rammeverki Arktis,og
. at det ikkeer behovfor noe nyttinternasjonalt
rettsligregimei
Nord-lshavet.
globale
I Arktissom i verdenfor øvriggjelderdet sammegrunnleggende
somellers.I bunnenliggerFNs
kjøreregler
avtaleverk
og internasjonale
og dissegir også
Havrettskonvensjon
av 1982,og IMO-konvensjonen,
retningslinjer
som statenemå følgei den gradde måttefinnebehovfor å
ellersamarbeidsarrangementer.
etablereannetutfyllende
regelverk
i llulissat-erklæringen,
og dette
Detvar dettesomvar hovedbudskapet
får ogsåværemin konklusjonpå detteforedraget.
Takkfor oppmerksomheten!
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OddGunnarSkagestad:

Norsk og internasjonal
politikk i
nordområdene
2015.)
(KYSTVAKTEN,
18. DESEMBER
WWW.OGSGGISTAD.NET

NORDOMRADENE:
. Nordområdebegrepet
definisjon,
- Bakgrunn,
historikk
. <Nordområde-satsingen>
(Bakgrunn,
praktiskbetydning)
uwiklingstrekk,
. Skipsfart
i nordområdene
. Internasional
i
for havområdene
interesse
nord
. Internasjonale
i
og regionalesamarbeidsfora
nord

Se oftere mot nord.
Gå mot vinden, du får rødere kinn
Finn den ulendte sti€n. Hold den.
Den er kortere.
Nord €r best.
Vinterensflammehimmel,
sommernattensFlmirakel.
Gå mot vinden. Klyv berg.
Se mot nord.
Oftere.
Det er langt dette landet.
Det meste er nord.

'
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NORDOMRÅDENE
- POLICY.DOI(UMENTER:
5t.meld.nr.30

. st.meld. nr.30(2fi)+20051 Mullgheterog uttordringer i
nord
I st.meld, nr,8 (2005-2006)helhetlig forualtningav det
marlne miljt i Banentshavetog havomddene utenfor
Lofoten
. Bårents2020- Et vlrkemidd€lfor ffemtldsrettet
nordområdepolitikk(sept. 2006)
. RegjeringensNordområdostrategi{1. desember2006)
. Nye byggesteineri Nod - nestetrinn i regieringens
nordområdestrategi(12. mars 2009)
e Meld. St,10(2010-2011)Førsteoppdateringav
forvaltningsplan€nfor Barentshavet
r Meld. 5t.7 (2011-2012)Nordområdene- visjon og
virkemidler
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DE SENTRATE
MATENEI
UTENRIKSPOIITISKE
NORDOMRÅDEPOLITIKKEN
> å trytge fred, ståbilltet og forutsigbarhet
) å sikfe en helhetlig økorystembaserttorvaltning som tar vare på
naturmangtoldetog gir trunnlag for en bærekraftigutnyttelse av
f?ssu$ene
> å styrke det Internasjonalesamarbeid€tog den internasionale
rettsorden
) å styrke grunnlagetfor sysselsetting,vediskaping og velferd i hele
landet gjennom regionalog nasjonalsatsing,i samarbeidmed
partnere fra andre land og med berorte urfolk
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PAMI

MaritimeTransportationin the l-ligh
North
Challenges:
/Search andrescue
/Oil spillandpollution
Opportunities:
r'Businessdevelopment
/ Technologydevelopment

Økt skipsfart i Polhavet
r r ru lig h ctcro g u tfo r d r r ilg { :r[o r No r g c
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(tUAl2008)
TLULTSSAT-ERKI-ÆRINGEN
NORGE,CANADA,DANMARK,RUSSLANDOG UEA

Fastsloat:
1. Kyststateneer sElvfullt ut istandtil å
håndterede muligheterog utfordringer
som måttameldeseg i Arktis
2. Deter alleredepå plaseot omfattende
internasjonaltrettsligrammeverki Arktis
3. Deter lkke behovfor noe nyft
rettsligregimei Arktis
intornasJonalt

