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Forord

Internasional Politikk tar i dette særnummeret
for seg de bl. a. for
Norge særdelesviktige spprsmår om utforskning
og utnyttelse av res_
sursenei Arktis, på havbunnenog kontinentatsotfelen
og de sikker_
hetspolitiske,/konomiske, miljØmessige,organisasjonsmessige
og juridiske problemenesom dette reiser.Fridtjof N*rro-stiftelsens
forskerteam på PolhØgdaved osro har i mange år gjort
et banebrytende
gbeid når det gietder nettopp disse spØrsmålene,og Internasionar
Politikk er derfor meget tilfreds med å ha fått
oppåraget å presentere
en del av resultarenefra forskningsmiljøetomt<rinj potiøgOa_instituttet
i et egetsærnummer.
Denne artikkelsamlingener byggetopp slik at
den kan lesessom en
vanlig bok, med en gradvis utvikling i problemstilinger
og emneområder fra introduksjonen til siste artikkel. Meo samtidig
utgjØr hver
artikkel et hele slik at den ogsåkan lesesisolert fra
de andre.r den grad
de1 naturlig og formårstjinrig er det i noteapparutrt
t u de enkelte
1
artikler tatt med henvisningertil artikkelsamlingens
øvrige bidrag.
Forsker Østrenger medredaktft av dette ruå-"r,
men hele staben
på Polh@gdahar vært med på utformingen. Internasjonarporitikk
vil
gjerne bidra til å skape st@rredebatt om disseviktrge
problemeneog
inviterer våre leseretil å bidra til tidsskriftetsfaste aebaitspatte.
Red.

Integns%igrya}*nblltit-<he ilro3 B - te?s"
Gunnar Skagestad
og Kim Traavik:

Ny" problemer -

Gamle løsninger

Innledning
A . N ye te rri tor ier
som nye speoningsf
elter i
i n te rn a sj
politikk
onal
De <nye territorier>>ler utpregedemarginalområder i såvel geografisk
som politisk (folkerettslig) forstand. Et viktig trekk ved utviklingen i
slike områder har vært dannelsenav nye spenningslinjerog nye spenningsmQnsfre.Nye områder som var (og tildels fremdeles er) herrelgse
i politisk og rettslig forstand, er blitt åpnet for systematiskutforskning
og tildels også utnyttelse. I denne virksomhetener en rekke stater blitt
engasjert,direkte eller gjennom deres borgeresforetaksomhet.De enkelte staters engasjementutviser betydeligeforskjeller i art og intensitet, f. eks. med hensyn til motiver og aspirasjoner,og ikke minst med
hensyn til praktisk utnyttelsesevne- kapabilitet. Disse forhold har
resultert i internasionale interessemotsetningersom i varierende grad
har kommet til å sette preg på utviklingen i de ulike <nye territorier>.
Det er en utvikling som innebærer et Øket konfliktpotensial, både i
forholdet mellom enkeltnasjoner og mellom nasjonale og internasjonale interesserog mål.
Det er to aspekterved <nye territorier-problematikken)) som vi her
særligskal merke oss:
(1) At ny virksomhet i nye områder skaper nye problemtyper som
krever nye lQsningsformer;zog
(2) At utviklingen truer med å endre status quo ante i ugunstig retning, dvs. i retning av stØrreusikkerhet; noe som krever at tiltak blir
truffet for å bevare status quo pL de felter hvor dette ansesfor Ønskelig (f.eks. med hensyn til naturvern, demilitarisering m.v.).
Disse to aspekterved <nye territorier-problematikken> gjør at man
også vil vente å finne to tilsvarende aspekter i de lØsningsmodeller3
som eventuelt vil kunne komme til anvendelsenår det gjelder å tackle
de <nyeterritoriers>>problemer:a
(l) Innovasion, dvs. det å finne frem til nye, brukbare lØsningsfor-
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mer, tilpassetde konkrete behov som gjlr seggjeldendei et gitt <nytt
territorium>; og
(2) Konservasion, dvs. det å bevare (deler av) den på forhånd foreliggende situasjon (status quo ante) for derved å forhindre eller forebygge en utvikling i u/nsket retning.
B . D e n h i sto ri ske
b a kgr unn
Når det gjelder forhold som angår de nye territorier er folkeretten
temmelig mangelfull. Dette utelukker imidlertid ikke at folkerettslige
prinsipper kan overføres,modifiseres eller videreutvikles med henblikk
på disse forhold.s Folkerettssamfunnetbyggdr bl. a. på prinsippet om
suverenitet.6Tradisjonelt gjelder suverenitetenet geografisk avgrenset
territorium, og er den rett en selvstendigstat har innen sitt eget område. Denne rett omfatter bl. a. statens jurisdiksjon og dens monopol
på legitim voldsanvendelseinnen vedkommendeområde.
I historisk perspektiv er suvereniteten nærmest ulØselig knyttet til
nasjonalstaten. Suverenitets-ervervelsehar kunnet foregå på forskjellige måter, ved voldelige såvel som ikke-voldelige midler. Gjennom
den folkerettslige sedvane som etterhvert etablerte seg, ble effektiv
okkupasjon det vesentligste suverenitets-kriterium og det krav som
måtte være oppfylt forat suverenitets-ervervelseskulle regnes å ha
funnet sted. Dette gjaldt hva enten vedkommendeterritorium forut for
suverenitets-ervervelsenble betraktet som ingenmannsland - terra
nullius - eller tidligere hadde vært underlagt en annen stats suverenitet.
Slik vi har definert begrepet <nytt territorium>, faller det delvis
sammen med den tradisjonelle kategoi terra nullius - dvs. ingenmannsland som i henhold til visse betingelser (i siste instans effektiv
okkupasjon) kunne gjpres gjenstandfor nasjonal suverenitets-ervervelse
- men i visse henseenderawiker de nye territorier vesentlig fra terra
nullius-kategorien.Et fremtredendetrekk ved situasjoneni de nye territorier er kombinasjonen av uklar folkerettslig status og ny-etablert
ressurspolitisk attraktivitet for et potensielt meget stort antall aktØrer.
Som en nærliggendehistorisk analogi kan nevnes kapplØpetom kolonier på det afrikanske kontinent i det L9. og tidlige 20. århundre, men
sammenligningenhalter noe. I motsetning til de nye territorier hadde
Afrika en innfØdt befolkning, og kunne gjØres gjenstand for effektiv
okkupasjon (med visse moditikasjoner) fra kolonimaktenesside. Dette
siste er vesentlig.De nye territorier er av en slik beskaffenhetat effektiv okkupasjon i tradisjonell forstand ikke er mulig. Dermed aktualise-
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res spørsmåIetom hvorvidt disseområde-typeroverhodetkan gjØres
gjenstandfor nasjonal suverenitets-eryervelse.
Hvis man svarer <<ja>>,
er det samtidigklart at man må foreta en omvurderingog redefinering
av de tradisjonellesuverenitetskriterier.
Dette var det ogsåsom skjedde
i sakenom Øst-GrØnlandsrettsstillingi 1933, da den PermanenteInternasjonaleDomstol i Haag tilkjente Danmark suverenitetenpå
grunnlag av en nokså utvannet fortolkning av folkerettenskrav om
effektiv okkupasjon:7
<<Itis impossibleto read the recordsof the decisionsin casesas to
territorial sovereigntywithout observing"thatin many casesthe
tribunal has been satisfiedwith very little in the way of actual
exerciseof sovereigntyrights, provided that the other statecould
not makeout a superiorclaim. This is particularly true in the case
of claims to sovereigntyover areasin thinly populated or unsettledcountries>.
Selv om dommeni Øst-GrØnlandssaken
var en viktig prinsippavgjØrelseogsåi historiskperspektiv,lØsteden ikke det politiske og rettslige
somstår så sentralti nye territorier-problematikken.
reguleringsproblem
Det syneså værealment erkjent at dette reguleringsproblem
ikke kan
løsesinnenfor rammen av det systemav etablertenasjonalstatersom
internasjonalrett hittil har byggetpå. Lpsningenligger ikke i stadig
nasjonalesuverenitetsutvimer omfattende(i prinsippetubegrensede)
politikeres
og folkerettslærdesoppdelser. f denne forbindelse har
merksomheti noen grad blitt rettet mot terra communis-alternativet;
fellesarv>>,
dvs. forestillingenom at visseområderer <(menneskehetens
somdet så malendehar vært uttrykt.
I de senereår er dissespØrsmålblitt aktualisertikke minst ved den
som har funnet sted
utvikling innen hav- og havbunn-problematikken
om havetsfolkerett av 1958.8Den tildels
sidenGenåve-konvensjonene
teknologiskeevne,og dermed
dramatiskeutvikling av menneskehetens
har
med hensyntil havlhavbunn-områdene,
evnetil ressurs-utnyttelse,
medfØrtet stadigmer påaktetbehovfor at det skapesen ny rettsorden
for de områdersom ikke beherskesav noenpolitisk myndighetog derfor mangler den lov og orden som er npdvendigfor regulert og forsvarligutnyttelseav ressursene.

Behovetfor regulering:Hvilke felter?
A . Fo rs k ni n g/u t f o r s k n in g
For de nye territoriersvedkommendeer der særligeforhold som spil-
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ler inn og skaper spesiellebehov for reguleringstiltakmed hensyn til
forskning/utforskning.To forhold skal her fremheyss;
(1) Det forhold at man innen de nye territorier ofte kan finne flere
stater (<nasjonale aktprer>) engasjert i forskningsvirksomhetinnen
sarnmeområde, tildels i innbyrdes rivalisering. Dermed vil forskningen alleredei utgangspunktetvære <politisert>.Hva mer er, man vil
ha en situasjonpreget av risikoen for et (Økonomisk,politisk o.l. motivert) forskningskapplpp,noe som igjen innebærerinternasjonaltkonfliktstoff. Dette til tross for at vitenskapeligutforskning som saksområde betraktet, egentlig er en iallfall relativt ukontroversiell geskjeft.e
(2) Det forhold at forskningsoppgavene
i de nye territorier - bl. a.
fordi disseområdeneennå er relativt uutforskede- er så omfattende,
og det praktiskeforskningsarbeidi disseområdene- p.g.a.områdenes
geografiskeog klimatiske særpreg- er sh kostbart ag vanskelig,gjf,r
krever en stØrreinnsats
at en effektiv l@sningav forskningsoppgavene
enn den som man makter å yte innen de rammer som de enkeltestaters
mer eller mindre begrensede
ressurseranviser.Internasjonaltsamarbeid
vei å gå. En pekepinni så
kan av dissegrunnerværeen hensiktsmessig
måte iinner vi i Antarktistraktatensformulering av ett av formålene
samarbeid:<. . . for å muliggj@re
med det traktatfestedevitenskapelige
stØrstmulig Økonomiog effektivitet i virksomheten>>.1o
B. Øk onomi s k /ek s trak t iv
v ir k s o m h e t
De faktiske og potensielleforekomster av utnyttbare ressurseri nye
territorier medfØrer en åpenbar risiko for et internasjonalt ressurskappl/p, noe som kan virke konfliktbefordrendemed hensyntil forholdenestateri mellom og såledesha uheldigesikkerhetspolitiskekonsekvenser.llA forebyggeslike eventualiteterinnebæreri seg selv et
reguleringsbehov.
Der vil imidlertid også gj@reseg gjeldendevisse reguleringsbehov
med mer direkte tilknytning til slik Økonomisk/ekstraktivvirksomhet.
Den praktiske utnyttelse av natur-ressursersosr ikke befinner seg innenfor noen enkelt statsmyndighetsområde,
krever en minste grad av
lov og orden.Utforskningog utnyttelseav slike ressurser- de såkalte
<<ekstra-nasjonale>>
ressurser- nØdvendiggj/ren stor innsatsav kapital, personell og materiell. Et foretagende,det være seg privat eller
statlig, som gj@ren slik innsats,har et legitimt behov for en viss sikkerhet for et utbytte av sin innsats.På det nasjonaleplan sikres dette
dels gjennom konsesjonerog beskyttelseav eiendomsretten,dels gjennom patentlovgivning og copyrights som beskytter mot <piratvirk-
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somhet>og snylting på andresinnssls. Uten at der også i utnyttelsen
av de nye territorier gis slik beskyttelse,vil man ikke få den innsats
somer nØdvendigfor å utnytte ressursene.l2
Den problemstilling og de reguleringsbehovsom her er nevnt, er i
aspekdag særligaktuelle i forbindelsemed de Økonomisk/ekstraktive
ter ved hav/havbunn-problematikken.
Det vil ogsågjlre seg gjeldendeet behov for et regelverksom kan
ivareta andre og videre interesseri tilknytning til dette saksfelt.Dels
vil det væretale om spesiellesikkerhets-og standardiseringsforskrifter
for gjennomf@ring
av operasjonene,dels vil det væretale om generelle
regler for å beskytteandre interesserenn dem som er direkte engasjert
i operasjonene.Dette bringer ossdirekte over i spØrsmåletom behovet
for Øko-kontroll.
C. Ø k o-k o n t r o 1l
Med hensyn til behovet for Øko-kontroll, dvs. tiltak som tilsikter å
forebygge,hinfl1e eller redusereuheldige Økologiskeforstyrrelser, er
det visse,spesielleforhold som gjpr seggjeldendei de nye territorier.
For det fØrsteer disseområder <jomfruelig mark> ogsåi den forstand at naturmiljØeter relativt uberØrt.Denne generaliseringgjelder
riktignok ikke alle nye territorier i like hfiy grad; mens f. eks. forutulea5ningeni polområdeneer ganskeubetydelig,er verdenshavene
satt for en forurensningsom, især når det gjelder visse havområder,
stundom karakteriseressom foruroligende.Det er ikke desto mindre
klart at i forhold til de permanentbeboddedeler av verden,hvor alskens Økologiskeforstyrrelser på godt og ondt er en integrert del av
menneskehetens
tilværelse,fremstår de nye territorier en bloc som
noksåubesmittede.
For det annet er visseav de nye territorier - nærmerebestemtpolområdene- av en slik beskaffenhetat den lkologiske balanseer særtig labil og lett påvirkelig.l3
Jkke minst den tiltagende pkonomisk/ekstraktivevirksomhet medfører en er$ent risiko for tiltagende Økologiskeforstyrrelser i det
fremdelesrelativt uberØrtenaturmilj/ som man gjennomgåendehar i
de nye territorier. SpØrsmåletom behovetfor Øko-kontroll melder seg
da utifra to ulike typer forutsetninger:
(1) Ønsket om å bevare det <uberØrtenaturmiljø>>per se, som vitenskapeligelaboratorier, naturmus6ereller rekreasjonsområderi sin
av menopprinnelige uskyldstilstand,så å si påstemplet <<ubesudlet
neskehender>.
4 - Internasjonal pohtikk
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(2) Ønsket om å forebyggepkologiskeforstyrrelser i de nye territorier.for såvidt som slike forhold vil kunne få negativekonsekvenser
for livsmiljØeti verdenforpwig.
Spesieltpkt. (2) tØr i vår sammenhengværeverd en viss oppmerksomhet.Det springendepunkt er her den globalebetraktningsmåte:At
de <<nye>>
og de <<gamle>
territorier frgift et miljØmessighele med vesentlige gjensidige,innbyrdes sammenhenger.laEventuelle radikale
milj@endringeri de nye territorier er såledesnoe man ikke kan stille
seglikegyldig overfor.
I tillegg til at de nye territorier, per definisjon,ligger utenfor nasjonalstatenesjurisdiksjon, er det klart at selve de problemtyper som
sp@rsmålet
om Øko-kontroll angår, er av en slik natur at de overskrider statenesterritoriale og jurisdiksjonelle grenser.ls Primært synes
derfor Øko-kontrollerendetiltak i de nye territorier å peke segut som
et naturlig objekt for internasjonalt samarbeid.De reguleringsbehov
som måtte gjØreseggjeldendepå dette felt, får derfor i høy grad også
karakter av behov for organisertinternasjonaltsamarbeid.

o r h o ld e n e
D. Su v ereni tets og j u r is d ik s jo n s f
I en drØftelse av reguleringsbehovmed hensyn til de "nye territorier,
står regulering av suverenitets- og jurisdiksjonsforhold frem som et
saksområde av særlig grunnleggendeart. Indirekte tØt dette fremgå
alleredeav definisjonenpå nye territorier. Videre kan vi merke oss at:
(1) Regulering av suverenitets-og jurisdiksjonsforholder noe som
angår såvidt fundamentaleforhold som selveden rettslige og politiske
statusfor de områdersomvi her er interesserti; og
(2) Onrådenesrettsligeog politiske statuser av vesentligbetydning
for den eventuelle regulering som måtte finne sted innenfor andre
saksfelteri disseområdene.
Med hensyn til de interne forhold i de nye territorier, er spØrsmålet
om regulering av suverenitets-og jurisdiksjonsforhold i hovedsakenet
spprsmålom hvorvidt der skal råde en minste grad av lov og orden
eller fortsatt anarki. Når det gjelder de nye territoriers situasjon i
ekstern (regional eller global) kontekst, har spØrsmåletogså et storpolitisk (makt- og sikkerhetspolitisk)aspekt: Et politiskÆolkerettslig
uregulert områdevil ogsåværeet maktpolitisk vakuum og vil som sådant kunne bli et objekt for internasjonal rivalisering og uoverensstemmelser.Klarlegging av suverenitets-og jurisdiksjonsproblemene
vil derfor ha en konfliktforebyggendefunksjon.l6
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E . Mi l i tæ r/s i k k erh e t s p
o lit is k
a k t iv it e t
De nye territorier er, i utgangspunktet,ikke-militariserte områder.
Med vår tids raske militærteknologiskeutvikling må denneforestilling
havbunnenog
riktignok modifiseresbetraktelig: Både verdenshavene,
de herrelØsedeler av Arktis blir utnyttet i supermaktenesfremskutte
strategi, såvel for logistiske og kommunikasjonsmessige
formål som i
deployerings/yemedog som (potensielle)militære oppmarsjområder.l7
Utifra det synspunkt at enhver utvidelse av verdens konfliktsoner
(f. eks. i form av et rustningskappløpi tidligere ikke-militariserteområder eller i politisk uregulerteområder) prinsipielt er uheldig, synes
reguleringsbehovetmed hensyn til militær/sikkerhetspolitiskaktivitet
i nye terroritier å være åpenbartnok. Når det gjelder territorier som
ingen stat ennå har begynt h gjØreaktivt bruk av i sin sikkerhetspolitiske planlegningeller militære strategi,er et nærliggendereguleringsbehov il konservereden beståendesituasion (jfr. inntedningen),f. eks.
ved opprettelseav demilitarisertesoner. Eksemplerpå dennetype situasjon hvor man nettopp fikk denne type regulering, finner vi ved
inngåelsenav henholdsvisSvalbardtraktatenav 1920 og Antarktistraktaten av 1959. I slike nye territorier hvor en viss militarisering
allerede har funnet sted, vil reguleringsbehovetprimært gjelde å få
redusert eller n@ytralisertdiverse usikkerhetsfaktorerav konfliktbefordrende art. f noen grad kan dette skje gjennom avtaler om rustningskontrollerendetiltak. En vesentligusikkerhetsfaktori sikkerhetspolitisk samm6flfiengvil imidlertid værevedkommendeområdesmangelfullt regulertepolitiske og rettsligestatus.I praksisinnebærerdette
at en eventuell regulering av suverenitets-og jurisdiksjonsforholdene
i et gitt nytt territorium, samtidigogsåvil avhjelpeen vesentligdel av
det reguleringsbehovsom gjelder eventuell militær/sikkerhetspolitisk
aktivitet.ls

Løsningsvarianter
Vi har i det foregåendepresenterthovedtrekkenei den problematikk
som gjelder de nye territorier, med særligvekt på de reguleringsbehov
som inngår i denneproblematikk. Skjønt man her kan skjelnemellom
behov for reguleringinnel flere ulike saksområder,hengerdissebehov
alle i stØrreeller mindre grad salnmenmed behovetfor reguleringav
de respektiveområderspolitiske og rettsligestatus.InnledningsvisberØfie vi, i noe abstrakteog generellevendinger,sp/rsmålet om hvilke
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lpsningsmodeller som eventuelt vil kunne komme til anvendelsenår
det gjelder å tackle de nye territoriers problemer. I det fØlgendeskal
vi mer konkret drØfte vissevarianter av slike modeller.
A. Sva lbardtrak taten
Svalbardtraktatenav 9. februar 1920 hadde flere formål. Dens hovedforrrål kan sammenfattesslik: Å regulerc @ygruppenspolitiske og
rettslige status for derved å'få regulert den Økonomiskevirksomhet
som fant sted der. FØr traktaten kom istand, ble @ygruppen
betraktet
5qm ingenmannsland(terra nullius). Med den Økendemultinasjonale
aktivitet (dvs. særligkulldriften) som kom igang på Svalbardetter århundreskiftet,ble de anarkisketilstander stadig mer uholdbareog behovet for en normering av forholdene stadig mer aktuelt. SvalbardspØrsmåIetble drØftet i forbindelsemed Versailleskonferansen
høsten
L91.9,og drØftelseneresultertei en internasjonal avtale - Svalbardtraktaten" Traktaten ga Norge suverenitetenover området; suverenitetsutØvelsen
ble imidlertid gjort avhengigav vissetildels strammebetingelser.Hovedprinsippenei traktaten er demilitariseringog nØytralisering av området, videre fri adgangfor og likebehandlingav traktatpartene og deres undersåttermed hensyn til utØvelseav Økonomisk
virksomhetpå Svalbard.
Som modell for regulering av suverenitets-og jurisdiksjonsforhold
har Svalbardtraktatenen rekke interessantetrekk, hvorav spesielttre
skal fremhevessom essensielle:le
(L) Suverenitetsforholdopprettesikke ved en enkelt stats ensidige
handlingereller ved to statersbilaterale overenskomst,men som resultat av en rekke statersmedvirkningog overenskomst.Denne multilateralitet er imidlertid ikke basertpå noe universalitetsprinsipp,men gjelder en eksklusivgruppe stater som p.g.a. særligeregionaleinteresser
og/eller maktposisjonertiltok seg myndighetog ansvar for å regulere
suverenitets-og jurisdiksjonsforholdenei det gitte område.
(2) Suverenitetsforholdetableresi henhold til prinsippet om den
nasjonale,territoriale suverenitet;et prinsipp som innebærerat suverenitetsbegrepetansessom udelelig, og knyttet til nasjonalstaten.En
stat - i det konkrete tilfelle altså Norge - er tildelt den <fulle og
uinnskrenkedehøihetsrett>over området.
(3) Den nasjonalesuverenitet(<den fulle og uinnskrenkedehØihetsretb) gj/res betinget av vesentligerestriksjonerfor suverenitetsutØvelsen og av positive forpliktelser som påleggesden stat som tilkjennes
suvereniteten(dvs. Norge). Disse restriksjonerog forpliktelser er dels
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av sikkerhetspolitiskkarakter, dels tilsikter de å tilgodeseandrenasjoners og deresborgeresinteresseri området
Svalbardtraktatenskarakter av sikkerhetspolitisksone-arrangement
har vissetrekk av prinsipiell interesse:
(1) Ordningen gjelder et eksakt avgrensetgeografiskområde
(sone>omfattendealle Øyermellom 10o og 35o ø.1.og 74o og 81o n.b.
(2) ordningen innebærerfullstendig demilitariseringog nflytralisering av det aktuelleområde(Art. 9).
(3) ordningsn innebærerat ansvaretfor å opprettholde områdets
sikkerhetspolitiskestatus,pålegges6n nasjon.
(a) Ordningen har ikke noe formelt inspeksjons-element.
På den
annen side har partene en generell rett til fri og uhindret adgangog
opphold i området. Denne (nærværs-rett>gir partenemulighet til ved
selvsynå forvisse seg om at områdetssikkerhetspolitiskestatus ikke
endres,og kompensererderved den manglendeinspeksjonsrett.2o
Ogsåforskning/utforskning'Log Øko-kontroll22er saksområdersom
Svalbardtraktateni en viss grad regulerer. I traktatsammenhenger
disse saksområderdog relativt perifere, og reguleringstiltakeneikke
synderligomfattende.
Svalbardtraktatener et eksempelpå regulering av suverenitets-og
jurisdiksjonsforhold gjennom internasjonaleforhandlinger, og er for
såvidt i noen grad å betrakte som en internasionalsamarbeidslØsning
(i motsetning til evt. løsning av de aktuelle reguleringssp@rsmål
via
ensidig nasjonal aksjon eller via internasjonal konflikt). Når en slik
l@sningfalt naturlig, var dette en fplge av den historiske situasjonog
de rådendepolitiske forutsetninger,hvorav særligdisseomstendigheter
skal fremheves:23
(1) Den Økonomiskevirksomhetpå Svalbardvar kommet igangf@r
suverenitetsforholdene
var blitt avklaret, og en rekke land var aktivt
engasjerti utviklingenpå Svalbard.
(2) Ingen enkeltnasjonhadde uomtvisteliggrunnlag for ensidigokkupasjonav Pygruppen.
(3) Sikkerhetspolitiskemomenter talte mot en lØsningpå ensidig
nasjonal basis: Flere stormakter tilla Øygruppenstrategiskbetydning,
samtidig som ingen av dem hadde slik dominans i området at den
kunnehandlepå egenhånd.
B . A ntark ti s trak ta t e n
Antarktistraktaten av l. desemberL959 hadde som hovedformål å
sikre fortsatt og uforstyrret vitenskapeligutforskning av Antarktis og
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internasjonalt samarbeidfor dette formål.2aBakgrunnenfor dette var
det storstilte internasjonale forskningsvitenskapeligesamarbeidsprogram som ble gjennomf@rti Det InternasjonaleGeofysiskeÅr (fork.
IGY, 1957-58). I forbindelse med IGY hadde de deltagendestater
foretatt betydeligeinvesteringeri forskningsvirksomheten(ekspedisjoner, baser,materiell m. v.). Det var tidlig på det rene at full utnyttelse
av denne innsatsenville kreve forskningsmessigaktivitet utover den
korte IGY-perioden. Det var likeledespå det rene at fortsatt praktisk
vitenskapeligsamarbeidble ansettsom Ønskeligav alle berØrteparter.
For å forestå den praktiske side av dette samarbeid- dvs. i fØrste
rekke koordinere de enkelte lands respektivenasjonaleforskningsprosjekter - b1e det i t957 fra forskningsholdnedsatt en internasjonalt
sammensattkomitd med den forkortede betegnelseSCAR (Scientific
Committeeon Antarctic Research).Dennekomit6enhar senerespilt en
kontinuerlig og viktig rolle med hensyn til det internasjonaleforskningsvitenskapeligesamarbeid(og i videre forstand, den politiske utvikling) i dennedel av verden.For å leggede politiske forhold til rette
for dette forskningssamarbeid,ble Antarktistraktaten inngått mellom
de sammestater som hadde samarbeidetunder IGY (oS i SCAR).
Den politiske situasjon var preget av tildels sterke internasjonale
uoverensstemmelser
når det gjaldt suverenitets-og jurisdiksjonsforholdene i Antarktis. Av de ialt L2 stater som hadde deltatt i trGY-samarbeidet og som inngikk Antarktistraktaten,gjorde 7 (henholdsvisStorbritannia, New Zealand, Frankrike, Australia, Norge, Chile og Argentina) krav på nasjonal suverenitetover stØrre eller mindre deler av
Sydpolkontinentet.De britiske, chilenskeog argentinskekrav var delvis innbyrdes motstridende.De resterende5 stater (Belgia, Japan,
SSSR,Syd-Afrika og USA) stilte segmer eller mindre awisendetil de
rettslig/politiskegrunnlag for de forskjellige suverenitetskrav.
Av de saksområderAntarktistraktaten regulerer, står naturlig nok
forhold vedrØrendedet internasjonale forskningssamarbeidsentralt.
Videre foreskriver traktaten bl. a. demilitariseringav hele verdensdelen, forbud mot atomsprengningerm. v. Traktaten ga også en viss om enn begrenset- avklaring og regulertng av de problemer som
haddegjort seggjeldendemed hensyntil jurisdiksjonsforholdenei denne verdensdelen(eller nærmerebestemti områdetdefinert som alt land,
sydfor 600 s.b.).
@yerog fasteisdannelser
Som modell for reguleringav nye territorier har Antarktistraktaten
vissetrekk som må ansessom essensiellefor denne spesiellelØsningsvariant, og som derfor særligskal fremheves:
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(1) Traktaten er ikke basertpå noe universalitetsprinsipp,men omfatter en eksklusivgruppe stater,som p.g.a. særligregionaleinteresser
ogleller maktposisjonertiltok seg myndighet og ansvar for å regulere
de aktuelle problemeri det gitte område.(Riktignok er traktaten åpen
for tiltredelseav alle stater som er medlemmerav FN. Tiltredendestater vil imidlertid ikke kunne delta i de traktatfestedekonsultasjoner
mellom partenepå like linje med de opprinneligesignatarer,med mindre de ogsåhar bevist sin interesseved å drive aktiv virksomheti Antarktis).2s
er dens
(2) Det mest fremtredendetrekk ved dennel@sningsmodell
karakter av <ikke-l/sning>: Det ble ikke foretatt noen endelig oppble midlertimen suverenitetstvistene
klaring i suverenitetsforholdene,
dig bilagt ved en slags<frysing>av statusquo, giennomen formulering
som innebar at ingen av partenehverkenfikk medhold eller måtte fire
på sine prinsipielle standpunkter.26I den antarktiske l/sningsmodell
oppnåddealtså prinsippet om nasjonal okkupasjonikke internasjonal
av de nasjonalekrav og posisjonerhadde
anerkjennelse.<Frysingen>>
bl. a. som formål å mulig5jØreet videre (funksjonelt) samarbeidpå
felter hvor dette kunne oppnås.Som instrumentfor den videre utbygging av slikt samarbeidinnfØrte traktaten en ordning med jevnlige
konsultasionermellom partene og et systemfor vedtagelseav rekom'
j oner av samarbeidstiltak.2T
mendas
begrenses,gjennom bl. a. prinsip(3) Nasjonal suverenitetsutglvelse
peneom henholdsvis
- midlertidig (men ikke-tidfestet)moratorium på nasjonalesuverenitetskrav;
- ikke-militær bruk og partenesrett til å inspiserehverandresvirksomhetog installasjoner;
- forpliktelsenemed hensyntil det funksjonellesamarbeidog utbyggingenav dette;
(for vitenskapeligpersonellm.v.) på tvers av
- bevegelsesfrihet
grensene
for nasjonalekrav.
Disse forhold må sammen antas å virke i retning av en gradvis de
facto internasjonalisering av suverenitetsforholdenei Antarktis.2s
Antarktistraktaten har derfor i noen grad preg av å være en inter'
for reguleringav suverenitets-og jurisdiksjonsnøsionaliseringsmodell
forhold. Dette de lacto preg hindrer likevel ikke at modellensamtidig
gir rom for en iallfall implisitt bibeholdelseav et - riktignok begrenset- nasi onalt suverenitetsbegrep.
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Antarktistraktatenskarakter av sikkerhetspoltisksone-arrangement
har vissetrekk av prinsipiell interesse:2e
(1) Ordningengjelder et eksakt avgrensetgeografiskområde - en
<sone)>
omfattendealt land, Øyerog fasteismassersyd for 600 s.b.
(2) Ordningen inns$p1s1fullstendig demilitariseringog n@ytralisering av det aktuelleområde(fut. I).
(3) Ansvaret for å opprettholdeområdetssikkerhetspolitiskestatus
påleggeshver enkelt av traktatpartene for såvidt angår den virksomhet
hver enkelt part måtte bedrive. Partene tiltar seg også myndighet og
ansvarfor å hindre tredje parter i å bedrivevirksomheti strid med den
sikkerhetspolitiskestatussom er etablert.
(4) Partene påleggesinnbyrdes informasjonsplikt med hensyn til
deresrespektivevirksomheterinnenfor traktatområdet.
(5) Orduingen gir hver enkelt traktatpart rett til å foreta ubegrensedeinspeksjonerav andre og evt. tredje partersinstallasjonerog virksomhet innenfor det angitte område, for å kontrollere at dets sikkerhetspolitiske status bibeholdes.Inspeksjons-funksjonenivaretas også
indirekte via den generelle<<nærværs-rett>>.
(6) Der finnesintet særskiltapparatfor håndhevelseav den ordning
som er etablert,og der finnesheller ingen regler om positivesanksjoner
i tilfelle av krenkelserav områdetssikkerhetspolitiskestatus.
Antarktistraktaten gir ingen direkte <modell> for regulering av
Økonomisk/ekstraktivvirksomhet. På den annen side utelukker ikke
traktaten et eventueltsamarbeidtraktatparteneimellom om slik regulering, og kan i seg selv tjene som rammen om en eventuellutbygging
av samarbeidsformer
på dettefelt.3o
Selv om Antarktistraktaten (i motsetning til Svalbardtraktaten)
ikke gir noen <<l6sning>>
på de problemer som kan oppståi forbindelse
med en eventuellØkonomiskutnyttelse,så gir den (fremdelesi motsetning til Svalbardtraktaten)et <apparat>>
som gjør det mulig å tackle
slike problemervia internasjonaltsamarbeid.
Øko-kontroll er også et saksfelthvor Antarktistraktatenskonsultagir partene rnulighet til kosjonsordningog rekommendasjons-system
ordinert aksjon, men på dette felt foreligger et mer direkte mandat
idet art. IX påleggerparteneå <rådslåom. . . og anbefaleoverfor sine
regjeringer. . . bestemmelserangående>bl. a. <beskyttelseog fredning
av levenderessurseri Antarktis)>m. v.
Antarktistraktaten
- et eksempel
i nye territorier-sammenheng
på en l@sningsmodell
basert på internasjonaleforhandlinger og hvor
internasjonalt samarbeidstår sentralt. Man hadde en unik situasjon
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hvor en rekke forhold av historisk og politisk art dro i retning av en
unik lØsning.Traktaten har både konservative(sh som ikke-militariog innovative (såt
seringen samt <frysingen>av suverenitetstvistene)
som etableringenav et apparat for politiske konsultasjonerog samarbeid) elementer.Traktaten ga en dualistisklØsningfor såvidt som den
og den
forente de nasjonalekrav med kraveneom internasjonalisering,
ga en minimumslØsningfor såvidt som den representerteskjæringspunktet for de forskjellige nasjonale aktørers tildels awikende ini"rrrr", og forutselninger.I motsetningtil Svalbardtraktatener Antarktistraktaten et ufullstendig, uferdig regelverk, og uttrykket <lØsningsmodell>ville væremisvisendehvis man i det skulle implisereen
fullstendig politisk reguleringav vedkommendenye territoriums status.
Antarktistraktatens <lØsning>ligger i kombinasjonenav på den ene
side den oppskrift den gir for et praktisk og konstruktivt internasjonalt
samarbeidog på den annenside, en oppskrift for en viss (iallfall midlertidig) n/ytralisering av slike politisk betente forhold (spesieltmed
som er til hinhensyntil suverenitets-og jurisdiksjonsproblematikken)
der for det internasjonalesamarbeid.

C . S ok k el k onv ens jo n e n
om havetsfolkerett i L958, ble
I forbindelsemed Genåve-konferansen
der vedtatt en konvensjon for regulering av jurisdiksjonsforholdene
på kontinentalsokkelen.3l
En vanlig definisjon av kontinentalsokkelenhar vært at den omfatter den del av havbunnen utenfor kysten som ikke ligger dypere enn
200 meter under havoverflaten. siden sokkelen kan betraktes som en
naturlig forlengelse av kystlandet, syntes det rimelig å hevde at kyststatens suverenerettigheter også måtte omfatte kontinentalsokkelen.
FØr L958 var dette imidlertid ikke gjengsfolkerett; skjØntover 30 stater gjorde visse krav gjeldende,måtte kontinentalsokkelengenerelt,
likesom de store havdyp, betraktessom ingenmannsland.Sokkeikonvensjonenav 1958 stadfestetimidlertid kyststatenssuverenerettigheter
over kontinentalsokkelenutenfor kysten.
utmerker sokkelSom lØsningsmodelli nye territorier-sammenheng
konvensjonenseg ved f/lgende tre meget enkle, prinsipielle karakteristika:
(1) Løsningener et resultat av internasionalaksion (nemlig de samarbeidsrettedeforhandlinger som avfødte en konvensjon),basert på
prinsippetom universelldeltagelse.
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(2) Konvensjonenforeskrev en nasional lØsning;- jurisdiksjonsforholdene ble regulert på grunnlag av det tradisjonelle prinsipp om
den nasjonale,territoriale suverenitet.
(3) Ved å definere de nasjonalekontinentalsokler(se nedenunder)
mellom de deknesattekonvensjonenprinsippet om en grenseoppgang
ler av havbunnen som er underlagt nasjonal suverenitetog de deler
som ikke er det (og som såtedesblir å betrakte som hva vi her forstår
med uttrykket <nyeterritorien).
Vi vil hevde at pkt. (3) ovenfor er konvensjonensmest interessante
mnovqtive element. Samtidig er det nettopp på dette punkt konvenble foretatt
$jonensstØrstesvakhet ligger, fordi denne grenseoppgang
utifra forutsetningersom dels var uklare og dels sviktende.I art. I av
Sokkelkonvensjonen
heter det såledesat:
<Ved betegnelsen<kontinentalsokkelen>
slik den er brukt i disse
artikler, forstås. . . havbunnenog undergrunneni de undersjØiske
områder som grenseropp til kysten, men som ligger utenfor sjØterritoriet, ut til en dybde av 200 meter eller så langt utenfor
denne grensesom havets dybde tillater utnyttelse av naturforekomstenei områdene. . .>
Det såkalteutnyttelseskriteriethar resultert i en utpregetlabil situasjon. Sidenkyststatensråderetti praksis alenebegrensesav den marinteknologiskefaktor, flyttes grensenefor de respektive sokkelregimer
stadig lengre ut fra land, i takt med den rivende tekniske utviklingen.
Sokkelkonvensjonengir derfor ikke lenger noen tilfredsstillendelØsning av de praktiske problemer forbundet med havbunnsrettigheter.
over havbunnener
Problemet med hensyn til suverenitetsrettighetene
etterhvert blitt stadig mer akutt, og har siden 1967 vært diskutert av
en særskiltHavbunn-komit6i FN. Det har her lyktes å oppnå en slags
enighetom de fPlgendeprinsipper:
(1) Det må etableresen definitiv nedre grensefor kyststatensrettigheterover havbunnen(kontinentalsokkelenm. m.).
(2) Undersj/iske områder utenfor dennegrenseskal gis statussom
fellesinternasjonaltterritorium.
(3) De internasjonaliserteområder skal leggesunder FN's jurisdiksjon, og FN selv eller et særorganskal regulereutforskning og utnyttelseav den internasjonalehavbunn.
(4) FN skal gis fullmakt til å innvilge konsesjonerfor utforskning
og utnyttelse av de internasjonaledeler av havbunnentil enkeltstater
ogleller private grupper og til å forlange gebyrerfor slike konsesjoner.
En endelig l@sningav de aktuelle reguleringsproblemervil bli sØkt
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oppnådd i forbindelse med den planlagte FN-konferanseom havets
folkerett.

Løsningenesanvendbarhet
som er omhandleti det foregående,
De tre utvalgte l@sningsvarianter
må alle primært betraktesi sammenhengmed den konkrete situasjon
som de ble utformet i, og med de konkrete problemer som man sØkte
å binde an med. Disseomstendigheterer ikke identiske,og de tre moFra vårt synsrimeligvis- tids-, steds-og saks-betingede.
deller
punkt er et viktig fellestrekk at alle tre lØsningsmodelleri betydelig
(om enn varierende)grad anginog bærerpreg av sentralesiderved den
generellenye territorier-problematikk. Ser man på selve lØsningsaspektet,vil man finne distinkte forskjeller mellom de tre modeller:
modell
Svalbardtraktøtengir en endeliglØsning;det er en <<statisk>
idet områdets status, partenesrespektiverettigheter og plikter m. v.
er forhold som er ment å være endelig fastlagt i og med traktatens
undertegnelse.
Antarktistraktaten gir ingen endelig l/sning; det er en <<dynamisk>>
modell i og med de muligheterden gir for innovasjonog videre utvikling; en utvikling som imidlertid er avhengigav partenesevneog vilje
til å utnytte dissemulighetergjennom aktivt internasjonaltsamarbeid.
Sokkelkonvensjonengir en endeligmen ufullstendigl@sning;det er
modell idet den mangler Antarktistraktatensapparat for
en <<statisfr>
og eventuellinnovasjon;den gir heller ikke
samarbeid,probleml@sning
som Svalbardtraktatennoen fullstendig l6sning av aktuelle og potensielle reguleringsbehov.De store havdyps fortsatt uregulerte status
mellom disseog de nasjonalesoksamt den inadekvategrenseoppgang
kelområder, aktualisererbehovet for en ny, supplerendekonvensjon.
med henNår det gjelder de aktuelle og fremtidigereguleringsbehov
syn til hav/havbunnog Arktis, bØr man imidlertid - utifra den foregåendemodell-analyse- ftuans trekke ut visse prinsipper som vil
kunnekommetil anvendelse.
Man må formodentlig erkjenne at de nye territorier er såpassforskjellige- både med hensyntil regionaleegenarter,problemtyperog
de politiske forutsetningersom gjØr seggjeldende- at det knapt lar
seggjØreå skissereopp en generell <nye territorier-modell>som presumptivt skulle kunne avhjelpe de vesentligstereguleringsbehovi et
tilfetdig gitt nytt territorium. Det syneslikevel innlysendeat der er
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vissegenerelleelementersom må væretilstedei eventuellel/sningsmodellerberegnetpå hav/havbunnog Arktis:
(L) Internasjonal deltøgelse.En eventuell lØsningmå komme som
resultat ikke av ensidigenasjonaleaksjoner,men som resultat av flere
staters medvirkning (samarbeidsrettedeforhandlinger). Hvorvidt
denne internasjonaledeltagelsebØr være universell (åpen for alle stater) eller eksklusiv (f. eks. regionalt begrenset),er et underordnet,om
enn megetviktig spØrsmål,som må løsesutifra de konkrete situasjoner.
(2) Avgrensningsproblematikken.
Et hovedelementi en lpsningsmomeldell må være å få gjennomfØrten tilfredsstillendegrenseoppgang
lom på den ene side udiskutabeltnasjonaleterritorier og på den annen
side områder som ikke har denne status. Sistnevntekategori (som i
praksis nærmesttilsvarer hva vi forstår med <<nye
territorier>) vil omsom
fatte såvel områder med alment aner$ent ingenm;innsl416-status
mer omstridte områder hvor visse, begrensedeformer for nasjonal
jurisdiksjon eventueltkan diskuteres(jfr. pkt. (4) nedenunder).
(3) Avveiing av nasjonaleog internasionaleinteresser.A få etablert
en ny rettsordeni de herrelØseområder, er en sak av åpenbarinternasjonal interesse.I sin ytterste konsekvenskan dette bety et internasjonaltregimefor de storehavdyp, det åpnehav og det hØyeArktis.
På den annenside har de enkeltestater- og enkeltei stØrregrad enn
andre
eller mindre klare og legitime interesserå ivareta i stØrre
eller mindre deler av de områder det er tale om. En interesseavveiing
er altsån/dvendig.
@) Differensiering m.h.t. suveremitetog iurisdiksion. En hensiktsmessiginteresseaweiing(mellom nasjonaleog internasjonaleinteresser)
n@dvendiggjøren stØrre differensiering av suverenitets-og jurisdiksjonsformerenn hva som tradisjonelt har vært tilfelle. Såledesinnebærer eventualiteten <internasjonaltregime> i seg selv en slik difEn lØsferensieringi forhold til det tradisjonelle suverenitetsbegrep.
ningsmodellmå imidlertid ogsågi rom for mellomvarianter,som f. eks.
(Soner>hvor nasjonalemyndighetertilkjennes visse,begrensedesuverenitetsrettigheterkombinert med særligeinternasjonaleforpliktelser.
Hensiktenmed de foregåendepunkter er ikke å anvisenoen patentl/sning, men å påpeke i grove trekk visse elementersom synesuunnværligefor ethvert arrangementsom måtte tilstrebeen seriØsl@sningav
som gjØr seg gjeldendemed hensyn
de generellereguleringsproblemer
til havlhavbunn-problematikkenog Arktis. Uten at det her skal tas
standpunkt til de forslagenesom i de senereår er fremkommet fra
ulike politiske hold, skal vi merke oss at behovetfor en differensiering
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av de tradisjonellesuverenitets-og jurisdiksjonsbegreper
syneså være
noe,av et ledemotiv. Som konkret eksempelfor havbunnensvedkommende kan nevnes det amerikanskeforslag om å gi <kontinental(dvs. skråningenfra kontinentalsokkelenned mot de store
sft1åningen>
havdyp) en politisk/folkerettslig mellom-statusmellom de nasjonale
kontinentalsokler og dyphavsbunnen,som foreslås fullstendig internasjonalisert.For havenesvedkommendehar man et tilsvarendeeksempel i det forslag (som bl. a. har fått Norges forel/pige st@tte)som
om en 200 n.
ventesbehandletpå den foreståendehavrettskonferanse
sone)>hvor lryststatenegis visse jurisdiksjonelle og
mils <<Økonomisk
For Arkregulerenderettigheter,dog ikke fulle suverenitetsrettigheter.
tis' vedkommendehar det fra faglig hold vært foreslått et arrangement
som innebæreren inndeling av regioneni flere ((soner))med ulike grader av henholdsvisinternasjonaliseringog nasjonalkontroll.
Ogsånår det gjelder de områdersom der måtte væreprinsipiell konkan det
sensusom at bØr giØresgjenstandfor full internasjonalisering,
værerom for forskjellige l/sningsalternativer.trn mulighet kan f. eks.
væreat der oppretteset særorganunder FN for å forestå administrasjon og regulering av de aktuelle virksomhetstyperi vedkommende
område(r). En annen mulighet kan væreopprettelsenav 6n eller flere
<territorie-besittende
internasjonaleorganisasjoner>.
Som et viktig aspektved den generellenye territorier-problematikk
merket vi oss innledningsvisat ny virksomhet i nye områder skaper
nye problemtypersom krever nye l@sningsforrner.
Dette ser ikke minst
ut til å få konsekvenserfor den tradisjonellefolkerett. SåledesmedfØrer de reguleringsbehovman står oVerfor med hensyn til de nye terer i ferd med å endre innhold i visse
ritorier at suverenitetsbegrepet
Det synesinnlysendeat de aktuelle og
henseenderog sarnmenhenger.
potensiellel@sningsformer
som vi har drØftet i det foregående,forutenn det som tidligere har vært
setter et smidigeresuverenitetsbegrep
vanlig å opereremed.

Noter
1. Se Willy @streng, <Introduksjon. Nye territorier i internasjonal politikku;
og Gunnar Skagestad, uSmå stater i internasjonal politikk: Et polarpolitisk
perspektiv>; begge i dette nr. av Internasional Politikk.
2. For eksempler på slike lØsningsformer, se også Gunnar Skagestad, uSpØrsmålet om regulering av ressursutnyttelse i (nye territorieru: Lpsningsalternativer og muligheteru, Minervds Kvartalsskritt, nr. 314, 1972, s. 225-231.
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