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Spørsmåletom.regulering
av ressursutnyttelse
i
(nye territorier>>
Løsningsalternativerog muligheter
Aa forskerlmas.at. ODD GUNN/R SKAGESTAD

,.Ny. tenitorier>> er fellesbetegT vår verden kan man idag spore
en
stadig
påtagelig
mer
ktr.pp- nelsenpå en del område-typerhvor
I
het på visse typer natur-ressurser;områdenes geografiske særpreg i
lcanskiesærlignår det gjelderde så- kombinasjon med visse dynamislce
kalte ikke-reprod,userbare
ressurser, faktorer gjør det fruktbart å studeså som metaller, mineraler,olje og re dem under en felles synsvinkel.
gass.Detteer en tendenssomvente- Slike <(nyetemitorier> har visse felIig vil vare ved eller endogytterli- lesnekk som skiller dem fra eksistergere aksentueresi fremtiden. Man endeog anerkjentenasjonaletemitokan derfor registrereen økendein- rier, og defineressom:r)
teressefor ressursJeting
og -utnyttelsei verdensmarginal-sonef;
i om<<Etgeografiskområdesom (a)
råder hvor slilc virksomhettidligere
ikke tidligere er underlagt noen
ikke ble ansettsomøkonomisklønnstats herredømmeeller lagt un
som eller endogpraktisk gjennomder noen internasjonal organiføthg.
sasjonsmyndighet, og (b) er
Et ahtuelt og nærliggende
eksemgienstand for en virksomhet
pel på denne uwiklingen har vi i
som skaper behov for reguledet <olie-eventyr)>
som er igang på
ring og kontroll av det som
havetsbunn utenfor vår egenkyst.
skjer i området.>>
Når det gielderden virksomhetsom
er igangsattpå dennorskekontinenDe <<nyeterritorier>>er altså uttalsokkelen,er sakengrei for såvidt pregede narginalonråder i såvel
som virksomhetener underlagtna- geografisk som politzså (folkerertssjonal kontroll og dermedikke rci- lig) forstand, og kan konkret sies å
ser nye problemer av follcerettslig omfatte henholdsvis uerdensrotzrne
t
eller internasjonal/politislc
art. An- ag fremnede himmellegener, oernerledesforholder det seg når slik denshauene,
haabannenog polaromutnyttelses-orientert virlcsomhet rådene.
Icommer igang i såkalte <ffiye teffitorier>.

I disse områdene finner man at
særlig to tildels kryssende hensyn

Odd Gunnør Skøgestød

preger aktørenes handlemåter og
derved også områdenespolitisk-dynamiskesituasjon,nemlig:

get og alnent akseptert regelverk.
Dens styrke er at den overhodet eksisterer og dermed utgjøt et reelt og
verdifullt tilbud i en verden hvor
L. Aktørenes praktiske utnyttelses- der er behov for dens funksjoner,
som alternativ til rent vilkårlige samevne, - dereskøpabilitet.
2. lrktørenes behov for en minste handlingsformer.
grad av lov og orden,- dvs. betemitoriNår det gjelder de <<nye
hovet for politisk regulering.
er>>og forhold som angår eksuanasjonale ressurser, er folkeretten
problem
Det senmale, uløste
mangelfull.Dette utelukker imidlerm.h.t. de <<nyeterritorier>>gjelder tid ikke at de folkerettslige prinsipaltså den alctuelle og fremtidige per kan over{ørcs,modifisereseller
regulering.I det følgendeskal vi ta videreuwiklesmed henblikk på disfor oss en del muligheter for slik se forhold. Folkeretts-samfunnet
regulering,spesieltmed henblikk på byggerbl. a. på prinsippet om suoeressurs-utnyttelse og utnyttelses- renitet. Tradisjonelt gjelder.suvereorientert virksomhet.
niteten et geografislcavgrensetterDe natur-ressurser
somfinnes i de ritorium, og er den rett en selvsten<(nye temitorier>>,betegnes gjerne dig stat har innen sitt eget område.
Det kom- (Det er her tale om sålcaltterritoridl
tra-nasionale>>.2)
som <<eås
pleks av problemerog oppgaversom suaerenitetelTet<<dominiun>>
i motpolitisk
de
eksua-nasionale
er lcnyttet til
sauerenitet
setningtil såkalt
somvil si en stats
fessurserog utnyttelsen av disse,er ellet <<imperiu.nt>>,
nøye forbundet med (og faller til- tett overfor sine egne undersåtter,
dels sammen med) spørsmåletom uansett hvor disse måtte befinne
den aktuelle og fremtidige regulering seg.3)Det er det sistnevnteprinsipp
av <(nyeterritorier>. Det er med det- som idag faktisk er i bruk i Antarkte som utgangspunktat vi skal &øf'
tis, j{r. Antatktistraktatens att.
te spørsmåletom hoordøndissepro' WII). For områdef,som ikke omblemene og oppgavenekan - og fattes av en enkelt statssuverenitet,
bør - tackles og løses.
byr folkeretten på alternative muligheter. En mulighet et candotainiun,
i vil først se litt på hva slags dvs. at et områdestår under fellesprinsipper somher kan komme styre av to eller flere stater.En annen mulighet er de formynderskøP
til anvendelse.
som har vært praktisert av Folkeforprinsipper.
a) Folkerettslige
og av
bundet (<<mandat-områder>)
(<<trusteeFolkeretten er betegnelsenfor de de Forente Nasjoner
prinsipper og den hevdvunne prak- ships>,) og som går ut pA A Ia 6n
sis som gjelder internasjonallov og stat forestå adminisffasjonenav et
rett. Dette vil i føtste'rekke si de områdepå vegne av'en rekke interettslige forhold mellom stater. Fol- ressetteparter. Områder som ikke
kerettens svalcheterer fraværet av omfaties av noen form for iurisdiken øverste instans med maktmidler sion (m.a,o. slike områder som vi
for effektiv rettshåndhevelse,og at her ,har kalt <(ny€ territorier>>) er
den ikke utgiør et fullstendig utbyg- rtølge folkeretten terca nullius, &s.
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ingenmannsland.Disse områder kan
i henhold til folkereffslig teori underleggesnasjonalsuverenitetunder
visse betingelser (fortrinnsvis <elfektia okkapasion>).4)Et problem
er imidlertid at vår tids <(nyetemitorier) ikke er av en slik beskaffenhet at de egner seg for suverenitetservervelse i tradisionell forstand.
Dette er et forhold som blir antatt
å innebæreadskillig konfliktstoff.

beffaktessom ingenmannsland,
men
som et slags menneskehetensfelleseie (terrø conznzunis),og tilsier at
der blir utvilclet et slagsinternasjonalt regime for disse områdene.
penne betraktningsmåtener noe vag
m.h.t. sine praktiske implikasjoner,
og kan gi rom for temmeligforskjelligartedeløsningstyper.

ed drøftelsen av praktiske løsningsmulighetetbør man ikke
b) Andre prinsipper.
M.h.t. rettighetsproblematikken tape de faktisk eksisterenderealitefor havbunnens vedkommende reg- ter av syne: Det intemasjonalesamner man gjerne med ue hovedtyper funns etablerte mønster av struktuav mulige løsninger,som med visse rer for makt, informasion og konmodifikasjonerer overførbarepå de fliktløsning. Det har liten hensikt
<(nyeterritorier> i videte forstand. å konstruere modeller for ordnede
forhold i de <nye territorier> hvis
Disse tre typer er følgende:s)
modelleneikke tar hensvn til disse
I. Kyststdt-teorien, som går ut på forhold.
at kyststatenei lcraft av sin beliggenhet skal lcunne hevde suverenitet a) N asionalstdts-sarnfannet.
over havbunnen ut til de store havDe nasionalepolitislcesystemerer
dyp. Teorien tilsiet at statenedeler
rammenfor meget av det som forede angjeldendeområder mellom seg
går på det internasjonaleplan, inni.h.t. visse retningslinier; for havbefattet internasionalt samarbeid.
bunnens vedkommende forttinnsvis
Man kan megetvel tenke segat også
det såkalte midtlinieprinsipp, i nspøtsmålav ekstta-nasjonalart best
dre tilfeller beslektede prinsipper
vil kunne løsesinnen rammenav nahvorav spesielt lcan nevnes sektorDe nasjonale
prinsippet, som i noe forskjellige sjonalstats-samfunnet.
enheter blir berørt aY de eksmaversioner er søkt anvendt både i
nasjonalespørsmåI,og det er i deres
Arktis og i Antarktis.
interesseå oppnå varige og tilfreds2. Okkupasionsteoriengår ut på at stillende ordninger. De disponerer
områdenedeles i.h.t. de folkeretts- over personell,matedell og kanaler
lige prinsippet om tena nullius og for giensidiginformasjon.
effektiv okkupasjotr,og awiser tanPå den annen side representerer
ken om at vissestater skal ha en pri- ogsåde nasjonaleenhetenede radiviligett stilling i kmft av sin belig- sionelle motsetningeri verdenssamgenhet. Det avgjørendelctiterium er funnet. I alle fall er det klart at naden enkelte stats eane til. å nyttig- sjonalstats-samfunnet
ltg1ør et forgjøreseget gitt område.
midabelt hele som man ikke kan ig3. Internasionaliseringsteorienbyg- norere i en seriøs drøftelse av de
ger på at de aktuelle omtåder ikke sakervi her tar for oss.

Odd Gunnar Skagestød

b) Internøsionaleorganisasioner.
lot. Senereteknologisk uwikling utMan har i moderne tid fått en vikling har medføfi at det er det
rekke organer av internasjonal og sistnevnte kriterium som nå har
tildels overnasionalkarakter, hvorav praktisk betydning, noe som eventuden mest iøynefallende er verdens- elt vil kunne innebæreen løsning i
organisasjonenFN. Felles for disse samsvarmed den foran nevnte Lyrtorganisasjonene
er bl. a. at de kan stats-teori. Havbunnskonvensionen
betraktes som redskaper fat inter- er imidlertid tiltrådt av et relativt
nasionalt sanarbeid. Det kan derfor begrensetantall stater, og er ilcke å
være nærliggendeå tenke seg at de anse som noen endelig løsning av
internasjonale samarbeidsbesnebel-havbunnsspørsmålet.Senere forsøk
set fot å løse spørsmålsom gjelder på å løse spørsmåletvia FN (FN's
konmollen over de ekstra-nasjonale Havbunnskomitd) har iallfall foreløressurser,kan og bør skje via de pie ikke gitt praktiske resultater.
internasjonale organisasjoner, for- For Nordsjøens vedkommende er
jurisdiksjonsproblemenenepå havtrinnsvis via FN.
En reklcefaktorer synesimidler- bunnen blitt avklaret i løpet av
tid å indikere at ensidig satsingpå 1960-åreneved traktater mellom de
slike muligheter iallfall idag neppe respel<tivekyststater. Her har også
er helt realistiskpolitikk. Særligvik- den InternasjonaleDomstol i lJaag
tig er i denneforbindelsede erfarin- spilt en viss rolle som konsultativt
ger man har fta den praksis som organ.
For polarområdenesvedkommenallerede er blitt etablert m.h.t. de
de er det inngåelsenav Antarktisaktuelle og beslektedespørsmål.
traktaten i 1959 som påkaller sædig
interesse.Traktaten ble inngått ved
c\ Eksemplerpå etablert praksis.
en konferansemellom t2 statermed
En rekke spørsmål som berørcr spesielleinteresser i Antarktis, og
de <<nye
terdtoriets> stilling og der- innebar at smidighetetm.h.t. krysved i noen gtad ogsåutnyttelsen av sende nasjonalekrav og interesser
de eksffa-nasjonaleressurser,hat i ble bilagt til fordel for alctivt samde siste ca. t5 ?r vært giort gjen- arbeid, særlig når det gjelder den
stand for drøftelser som tildels har vitenskapeligeudorskning av verresultert i enighet om løsninget. densdelen. Faktislc har maktaten
Fremgangsmåten
har het gjernevært medført en utvikling i retning av
drøftelser mellom de respektive re- internasjonaliseting av Antarktis,
gjeringer som har vært særliginter- men gir få holdepunkter for hvordan
essert i et nærmefe avgrensetpro- de tespektive statene vil fotholde
blemfeli. Noen av drøftelsene har segdersomøkonomiskutnyttelseav
tatt form av formelle konferanser. Antarktis skulle bli en realitet. Dennn stk var den havbunnkonferanse ne eventualitetog det dette innebæsom resulterte i Geneve-konvensjo- rer, vil traktatpartene trolig måtte
nen av L958. Det b1e her fastslått ta opp til drøftelse ved sine såkalte
at kyststatene skulle øve nasional <<konsultativemøter)>, som ef en
iurisdiksjon over kontinentalsokke- ordning med jevnlige rådslagninger
len ned til 200 m. dyp, eller alterna- i samsvarmed Antarktistraktensbetivt, så langt ut som utnyttelse til- stemmelser.
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I L967 inngikk USA og USSRen
- Der oppfettes en sæfofganisauaktat angåendeMånen og andre sjon under FN for å regulere utnythimmellegemer. Formelt foregikk telsen av disse ressurser(ved lisendette i FN's regi, men i realiteten siering av konsesionero. l.). Organivar traktaten resultat av bilaterale sasjonen skal gis myndighet til A
forhandlinger mellom de to super- innkreve avgifter (royalties) av den
maktene. Avtalen (som forøvrig virksomhet som kommer igang.
På denne måten ønsker man å slå
bl. a. når det gjaldt prinsippeneom
ikke-militarisering r. D., var udot- to fluer i 6n smekk: (1) Løsespørsmet efter mønster av Antarktistrak- målet om kontroll over de eksmataten) delclcetimidlertid ikke forhold nasionale ressurser på havbunnen,
av direkte betydning for en eventu- og (2) løse FN's finansielle proble
ell økonomiskutnyttelse av det ytre mer, og derved muliggjøre f. eks.
rom. Denneeventualiteter vel heller Ftøffe inntektsoverføringertil underikke umiddelbartforeståend€,- u6t utviklede land eller større uttellinger
til andre globale, ideelle formål.
tids raske uwikling til uoss.
Prinsipelt skulle det ikke være
Som man vil se, et der ved forhandlingerenkeltstaterimellom opp- noe i veien for at en slik plan kan
nådd visse resutlater med relevans utvides til å omfatte også andre
fot spørsmåletom hvem som skal <(nyeterritorier>>enn bare havbunkonuollere (og eventuelt regulere nen, og lignende ideer har da også
utnyttelsen av) de eksma-nasjonale (på mer uformell og privat basis)
ressurser.Forhandlingenehar dels vært fremmet med henblilck på den
vært Lwt ved konferanser,dels ved virksomhet som eventuelt måtte
direkte bi- og multilaterale drøftel- komme igang i Antarktis.
ser. Herigiennom er det blitt etaForslag av denne type kan synes
blert en praksism.h.t. behandlingen besnærende,men det gjør seg utvilav slike saker, og vunnet erfaringer somt gjeldende en del åpenbarebe
som kan vise seg å være verdlfulle tenkeligheter i denne forbindelse,
for fremtidig løsning av de oppgaver hvotav de viktigste er:
som fremdelesligger og venter på
dette felt.
1. Spørsmåletom det rettslig holdbare i en slik makt-usurpasjonfra
FN's side.
ed hensyn til spørsmåletom 2. De praktiske hindringer, innbef.attet de negativeerfaringef man
hvem som shal utnytte ogf
har m.h.t. spørsmåletom vidteller regulere utnyttelse av ressurrekkende delegasjonav myndigser i <<nyetetritorier>>,hat det i de
het fra de respektive enkeltstater
senereår blitt fremsatt en rekke mer
til FN.
eller mindre seriøseforslagog ideer.
Når det spesielt gjelder de ekstra- 3. Det betenkelige ved A knytte
spørsmåletom konttoll over de
nasjonale fessufser som finnes påt
ekstra-nasionaleressurser sam'
havbunnen, har det fua en rekke
men med spørsmåletom FN's fifremmedendehold blitt tatt til orde
nansiering,for såvidt som de to
for en del beslektedeplaner, som i
spørsmålsaklig sett er innbyrdes
grove trekk kan sammenfattessom
itrelevante.
i det følgende:

Od.d.Gunnar Skøgestad

Vi behøver ikke her ta stilling til
hvor velctige de enkelte innvendingene er, men kan merke oss at forslagetom FN-kontroll ikke uten videre er noen selvsagtløsning.

vilke andre muligheterhar man
så fot løsning ay problemet
med regulering av ressursutnyttelse
i <nye territorier>>?
En mulighet, som riktignok foreløpig befinner seg på det teoretislce
plan, men som med tiden kan bli
reell nok, er opprettelsenav 6n eller
flere <<territorie-besittende
internasionale organisøsionen>.
Med dette
uttrykket siktes det til en løsningsmodell av en mellomtype; mellom
den fotan nevnte condominiumløsning og en løsning med FN-konmoll (det være seg direkte eller
via en særorganisasjon).I forhold
til disse to løsningsmodeller vil
en territoriebesittende intemasjonal organisasjonkunne utvise større fleksibilitet. For et gitt <(nytt
tertitorium>> kan der eventuelt
gis en ad hoc-løsningsom ikke behøver være bundet til et rigid mønster for otganisasjonssffukturm.m.,
men som mest mulig er tilpassetdet
enkelte områdeslokale beskaffenhet
og de særlige behov og interesser
som der gjør seg gjeldende.Således
vil opptettelsenav en slik organisasjon kunne skje under medvirkning
av primært de stater som særligblir
betøtt av utviklingen i vedkommende <<nyetemitorium>. Derved ville
man få et organ som ikke bare er
mer representativt for de legitime
interesseri områder,men som også
ville væremer beslutningskraftigog
mindre tungrodd enn hva tilfellet
trolig måtte bli med en FN-adminisuasjon eller et tilsvatende organ

basempå prinsippet om universell
deltagelse.6)
Som enda en innfallspoft til en
bedre forståelse av hvilke muligheter som foreligger for løsning av
spørsmåletom
av ressursutnyttelse i <<nyetemitorier>,
kan vi betrakte vissetendensersom
for tiden gjør seg gjeldende på de
<(ekstra-nasjonale
felter> forøvrig.
Et interessant trekk her er den utvikling som er å spore m.h.t. den
aitenskapelige atlorskning som naturlig nok går forut for økonomisk
utnyttelse. Samtidig som nasioner
medden nødvendigekapabilitet (das.
i første rekke supermaktene)satser
enormt på dette felt, uwikles en stadig stømegrad av internasjonaltsamarbeid. Dette er et forhold som er
blitt særligsterkt poengtertav amerikaneren Philip M. Smith.T)Med
utgangspunkt i erfaringene fra det
vitenskapeligesamarbeidi Antarktis
forespeilerhan en utvikling (særlig
innen romforskningen)med et stadig
mer integrert internasjonalt samarbeid, som efterhvert ogsåvil få politiske følger. En slik økende grad
av integrasjon av forskjellige lands
innsats m.h.t. såvel det vitenskapeIige felt som andre faglige saksområder, er det man forstår med et nydannet begrep som <<ikke-tenitorial
føderalisme>.
Et internasjonalt samarbeidi det
petspektiv som er antydet ovenfor,
kan seessom en nøkkel til samarbeid på det politiske plan, også
m.h.t. spørsmålsom gjelder territorial suverenitet.I megetav det som
foregår av vitenskapelig og <<ilckepolitisb> samarbeid ligger også en
mulighet til A eksperimentere seg
frem til nye politiske samarbeidsformer, som eventuelt kan appliseres
på de <(nyetemitorier>, i særdeles-
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het hva angår utnyttelsen av de ekstra-nasionaleressurser.
Sentralt i dette bilde står Antarktis-samarbeidet,både p.g.a. de erfaringer som allerede er vunnet og
p.g.a. de muligheter som her foreligger til å vinne nye erfaringet i ly
av de spesielle,malctatfestedeforhold. Slike erfatinger kan få betydning for den videre uwikling såvel
i Antarlctis selv om i andre <(nye
territorier>.8)Det er derfor all grunn
til å følge den videre utvikling i
Antarktis med et våkent øye, spesielt dersom verdensdelensnaturressurserslcullegi grunnlag fot utvidet, utnyttelses-orientertvirksomhet der.
\ / i har i det foregåendei vesentV lig utsmekningbeskjeftigetoss
med problemer vedrørende såkalte
<eksua-nasjonaleressurser>. Man
må kunne fastslåat der finnes enorme natur-ressursersom må sies A
være av eksua-nasjonalkarakter, og
man må kunne gå ut ifra at slike
ressurseri fremtiden i økendegrad
vil bli giort gjenstandfor kommersiell utnyttelse.Omfangetav slik utnyttelse vil i første rekke være et
telcnologiskog økonomislcspørsmål,
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men også politiske faktorer vil i
høy grad spille inn, samtidigsomutviklingen i seg selv reiser spørsmål
av politisk art. Man står derfor overfor et stadigmer presserende
behov
for en avklaring m.h.t. hvem som
skal utnytte og/eller regulere utnyttelsen av disse ekstta-nasjonale
ressursene.
Vi har understrekethvordandette
spørsmålethengersammenmed (og
egentlig er en del av) det videre
spørsmål om A skape politisk og
rettslig ordnede forhold i områder
som hittil ikke har vært omfattet av
noen slik reguleting, dvs. slike områder som vi med en fellesbetegnelse kaller <<nye
tetritorier>>.
Spørsmåletom hvem som skal utnytte og/eller regulere utnyttelsen
ressurserbeav de eksma-nasjonale
rører en rckke ptoblemer av komplisert og politisk delikat natur. I denne omganghar det ikke vært hensikten A anvise noen patent-løsning.
De foregående avsnitt er snarere
ment å være en presentasjonav de
aktuelle problemstillinger,relevante
prinsipper,praksisog ideer, for dermed å gi et utgangspunktfor videre
drøftelse av løsningsalternativerog
muligheter.
Odd Gunnar Skagestad.
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