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Hvordan gir havressarseneNorge
p åvirkningsmuligh et i internøsjonølefora

Norge er et land for spesieltinteresserte,
derfor er vi
samlether idag. I globalt perqpekfivfremstårFedrelandet- FuretVærbitt- som en arktiskutposqsomen
to og et halvt tusenkilometerlang steinrøyshelt oppe
motTåkeheimen
ogDenEvige Sne(...forå holdeosstil
våre naustestenasjonaleklisjder og meUforer). Her
slarlledetjo knaptboddfollq menvi er nå her likwel,
og her bor vi godt - ta*ftet væreden velsignedeGolfshømmenogressursene
i havet.
llawessurseneer - og har alltid vært - vårt livsgrunnlag.Norgesvelshnd- ja faktiskvår overlevelsesevnesomnasjon- har alltid værtavhengigav at vi har
kunnethøsteav havetsressurser.Kystener livsnerveni
det norskesamftnnetog utgangqpunktet
for storedeler
av verdiskapningen.
Nærni av ti nordmennbor mindre
enn10km fra kysten.Fiskerinæringen,
skipsfarten,
oljeog gassvirksomheten
og oppdrettswentyrettar alle
uQangspunkt
i ressune,lre
i havet,og de kunnskaper
og
ferdighetersomkys$efolkningengiennomgenerasjoner
haruMHet. Nestetterpetnoleumssektoren
er fiskerisektorenvår stBnste
eksporhræring.
Og når oljenog gassen
i Nordsjøenogpådenyerefeltenelengernordenganger
borte,vil vi fortsattværeavhengigav vfu fiskerinæring.
Derforvil i'uaretagelsen
avvårefi skeripolitiske
interesser
alltid måtteværeet prioriært anliggendei norskutenrikspolitiklqhvaentendets\ierpå dnsidiggnrnnlageller
giennomsamarbeid
medandreland- bilateraltregionalt
ellergiennombredeintenrasjonale
avhler.
Til fors$ell fra petoleumssektoren
er vårefiskeressurser- eller delevendemarineressursersomvi gierne
siernfu vi inkluderersjøpattedyr(hrralog sel)og skalldyr- stlsaltfornybareressurser.Dettebetyrat vi har å
giøremedressurser
somvi medfornuftigforvaltningog
de,nnødvendigeporsjonflalc kan fortsetteå høsteav i
det uendelige. Foru8etringen,som er nedfeltsom en
bærebjelkei vår fiskeriforv"altning,
er at høstingener
bøefuafiigdvs.atvi ikketar ut meravavløstringen
på
havetskapitalennatkapitalenogsåi fremtidenkanfortsetteå gi entilfredsstillendeavkashing.
Nårvi i utenrilspolitisksammenheng
er opptattav å
ivaretavåre fiskeripolitiskeinteresser,omfatterdette
såledesogsåde interesservi har i et fornuftig forvaltningssanrarbeid,
somkantjenedenoverordnede
målsetting om bærekraftighøsting- i våre egnefarrrarmog
nærområder
såvelsomellersi denverdenvi leveri.
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Det er nemligsåat vår avhengighet
av enfonruftig forvaltring av fiskeressursene
ililceer et rent lokalt anliggende. Norge er - som vår daværende
statsminister
Lam Korvald såelegantuthykte detfor snarttnedveår
siden- "et landi verden'n.Vår avhengighet
hargiort at
vi alltid har måtf€tta hensyntil at detligger en verden
utenforfiæresteinene,
- vi har alltid værten internasjonal havaWør. Vi haxlangeog stoltetadisjoner som
fiskerinasjon. Det nye som haxskieddi løpet av en
generasjon,
er at vi ogsåer blitt en fiskeri- og havbruks
stormaW.Det har s\iedd gradvis,ogkonsekvensene
er
kan hendeiktcefullt sådramatiskesomnoenvil ha det
til. I vurderingenav Norgesrolle som intenrasjonal
havakørmåvi ikke mistekontinuitetenogdelangelinjer av syne. Enkelteforhold tåler likevel å bli minnet
om:
Gjennomdetsompopulærtbenevnes
somdet"store
havnåmef i sluttenav L970-og begSmnelsen
av 1980åreneble et hovedgrunnlag
lagt for Norgesstrahrs
som
fi skeristormakti Nord-Atlanteren.Gje,nnom
opprettelsenav eneksklusivøkonomisksonepå200nautiskemil
rundt åstlandet fiskwernsonenrundt Svalbardog fiskerisonenrundt JanMayen,kom storedelerav fiskeressursenei Atlanterhavetunder norsk konfroll og
kunne underleggeset forsvarlig forvaltnihgsregime
bas€rtpå havretten.I desember1982lyktesmandessuten etter 14 år med internasjonale
forhandlinger,der
Norge spilte en fremhedenderolle, å vedta FNs
Hawettskonvensjon.
Etableringen av 200-milssonene,inngåelsenav
Harnetmkonvensjonen
samt våre naturgifie forutsetningerhar alle værtviktige faktorerbakoppbyggingen
av en stor,modemeog efektiv fiskeflåtei Norge- en
flåte somitilleggtil åvidereuwikledeeablertefisk€rieneogsåhar bidratttil å utviHe nye. Bådei næreog
fenre farvannharnorskefiskerevist at deharutstyrog
larnnskapsom er fullt på høydenmeddet besteandre
landsfiskerekan fremvise.
Samtidiger fiskerinæringen
blitt supplertmedenny
og formidabelsektor- hø,brukselaaren- medenoppdrettsnæringsom har medført en verdiskapningpå
høydemeddehadisjonellefiskerier.
Resultaætav disseutviklingstekk er at Norgeved
inngangentil det21.århundreer verdensstørsteeksportør av fisk og fiskeprodukter.Det er en utvikling som
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ogsågi€natvi medrettekankalleossenfiskeri- oghavbrukstltornab..
I temaetfor detteforedragetblir det spurtom hvorgir Norge phirloingsmulighet i
dan hawessurssne
inæmasjonale
fora. Ressurser
avethvertslag- detvære
segmaterielleeller andeligeherundermoralskeressurgr denpartsombesitterellerkonser-vil nødvendigvis
trollererslikeressurser
envisspåvirtaringsmulighet
i de
fora hvor slikeressurser
betyrnoe. Men i såmåteer det
mangefaktorersomspiller inn. Ressurser
er i segselv
ift:kenolg detkommerogsåanpå ens€vneog vilje til å
benytteressursene
for påvirkningsfonnåI.Det kommer
dermedogsåanpåhvamanønskerå oppnå"viderehvilke rammebetingelser
- herunderforpliktelser,spilleregler og kjøreregler- som gielder,samthvilke med-og
motspillerevi harå gieremed. Hvis manvelgerfeil prioriteringerellersfrategi,kankonsekvensen
lett bli atres$useneistedenforå gi påvirkningsmulighet
kan bli en
belastring. At Norgeer en storfiskeeksportør
harogså
et avhengighetsaspekt.
Det kan gi markedsmakt,
men
ogsåfallhøydemedstørresårbarlretoverforde disposisjonersomimportørlandenes
myndighetereller forbrukeremåttefeffe. For at ressursrikdom
skalgi uttelling
i form av påvirkningsmulighet
i inærnasjonalefora,
gjelder derfor at man \ienner sine interesserog sine
(såmanikke gaperfor høyteller forslcrebegrensninger
vei seg).
Det seminarheftet
som vi har fått tilsendt,er spekket med muntresitater. Blant annet kan vi lese at
Oliver Cromwellskalha uttalt at'A man-of-waris the
best ambassador",
m.a.o. at et krigsskip er den beste
ambassadør.
Utsagnetsier vel litt om ambassadørenes
rolle på Cromwellsti4 mendetsierogsånoeom at ens
evne til å påvirke internasjonalttil syvendeog sist
beror på €vnenog viljen til å settemalabak laavene.
Det er ilr*e alltid spørsmålomhvem somhar rett,men
hvem somkan Wingesegtil tfifirett. På dettepunkt
må vi er\ienneatNorgeer beheftetmedvissebegrensninger. Vel kan vi smyk&eossmed betegnelsenhavressurs-stormaktmen noen sjømilitær stormah er
Norge ikke (og det har vi vel heller ikfte hatt ambisjoner om å være i hvert fall ikke siden
Napoleonskrigene,
og vel egentlig ikke siden 1260årene).Detnorskesjøforsvarmedsin s$ærgårdsmarine og sitt kystartilleri,er en del av vårt invasjonsforsvar. Dets oppgaverer rent defensive,il&e å drive
noen form for kanonbåtdiplomati.Det gielder også
kystvaktkomponenten,
s\iønt nettoppl(ystvaktenillustrererhvordanvår ressursrikdom
har enkostnadsside
hvordan ressursrikdommen
stiller oss overfor laavet
om effektiv håndhevelseav jurisdiksjon og forvaltningsoppgaver,
noesomigientil syvendeog sist stiller
NTfS 5/02

laav til vår evneog vilje til om nødvendigå anvende
sjømilitæremaknnidler.
Detteer en diskusjonsomligger et stykftehinsides
mitt tildelte tema og somjeg derfor skal avståfra å
utbrcderenærmere.
Detkanimidlertid{ene somennærliggendepåminnelseom at reszursrikdomikke alltid
automatiskgir påvirkning$nald Ressursrikdom
kan
ogsåmedfeme
nye @er, herunderforpliktelser,komplikasjoner,konflikter og sårbæhet
Så langt de mer generellebenaktningoromking
Norgesstatussomhavressurs-stormakt.
La ossimidlertid senærmerepå hvilke salafeltervår statusi såmåte
harmedførtat vi engasjerer
ossi, og hvorvi derforgiergieldende.
ne skullegiørevårepåvirkningwruligheter
Men først en repetisjonav hvilke ramme-elementer
som Norgehar å forholdesegtil med hensyntil våre
marinenærområder
etter"det storehavnåmef'på1970tallet:
Det storehavnåmet- aktiva og passiva
For det fønsteskaffetvi oss,ved L,ovnr. 9l av 17.
desember1976,en såkalteksklusivøkonomisksone- i
giengsterminologiÅØS(for NorgesØkonomiskeSone)
- med en utstrekningsom det fremgårav dettekartet
(visespå werhead)på 200nautiskeinil.
For det annet opprettetvi - ved forskift av 3.juni
1977(NB!) medhjemmeli lovenom økonomisksone*
en såkalt ikke-diskriminerendefiskevernsoneved
jfr. kartet).
Svalbard(utsfrekning,
For det hedje opprettetvi - vedforshift av 23.rnai
1980med hjemmeli lovenom økonomisksone- en
såkaltFiskerisone
ved JanMayen(utstekning,jfr. kar-

to.

For det {ierde har vi - til trossfor at forhandlinger
har pågåttsiden 1970- ennåikke klart å inngånoen
avtalemed Russlandom en deleli4ie mellom de to
nabolandenes
respektiveøkonomiskesoneri Barentshavet.
For det femte inngfte vi - i mangelav en avtalt
delelinfemot Russland- i 1977en midlertidigavtale
med Russland(Sovjetunionen)
om fiskeriove,rvåkning
og konholl i et såkalt "tilstøtende område" i
Barentshavet
somble
- den såkalæ"Gråsoneavtalenl',
inngåttfor ettår adgangen,menharværtforlengethvert
år siden.
For det sjette ble vårt fiskeripolitiske forhold til
Island regulert giennom den såkalte "Smutthullavtalerf'mellomNorge, Russlandog Islandi L999.
Dermedfikl< Island torskekvoteri NØS og RØSmot
at de avstodfra ytterligerefiske på dennebestanden
i
det
også
internasjonalefarvann "Smutthullef', der
islandskefiskere tidligere på 90-tallet haddetatt ut

flere titalls tusen tonn torsk og såIedestruet med å
undergravedet norsVrussiskefiskerirregimet.
Opprettelsenav 200-milssoneneutvidet vårt ressursgrunnlagog skaffet oss samtidig sterkt utvidede
forvaltnings-,overvåknings-og kontrollforpliktelser.
Hva angårforholdet til andrestater,rnå ogsåsies at
opprettelsenav soneneved fastlandetog Jan Mayen
har forlqpt rimelig smertefritt. For fiskevemsonen
ved Svalbarder forholdetmer komplisert. En rekt(e
andreland - inHudertde viktigste fiskeriaktøreneEU
og Russland- har heletiden giort det klart at de ikke
aner\iennerrettsgrunnlagetfor opprettelsenav fiskeav
vernsonen,idet depåberopersegSvalbardnaktaten
1920som en angivelig [iemmel for slik ikfte-anerkjennelse.Fra norsk sidehar vi hatt vissevanskeligsom
hetermed å vinne frem med vår argumentasjon,
gårut på at vi ittce anserSvalbardtraktaten
for å være
menat vi allikevelanvendbari dennesammenheng,
nettoppfor ilfte å gi grunnlagfor dennetype innvendinger- har valgt å oppretteet særskilti*Icedislaiminerenderegimeistedenforen ordinæreksklusivøkonomisksone(somvi prinsipielt menervi har rett til å
kunnegiøre). Vi operereraltsåher meden type selvpålagtrestriksjonfor å unngåå setteet konflikttema
på spissen.
Thldcetvære iherdig diplomatisk arbeide - og
påpasselighet
Kystvaktens
- hardethittil lykkesåurmgå
i detteornrfie. Vår poliødeleggende
konfrontasjoner
til* må ogsåsieså ha værtvellykketfor såvidtsomvi
regulestortsettharåfi aksepti praksisfor dekonlcrete
partnoss
for
disse
ringene- ogsåfra Russland
og EU.til
ænesprinsipiellenegativefusldning.
er et s\iørt
Vi må imidlertider\ieme atVernesonen
regimesomvi fortsattharenviktigoppgave
i åkonsolidereog vinneakseptfor.
Når det gield€rdelelft{epoblematikkeni Barentshavetskal den ikke drøftesnærmereher. Det uløst€
avgrensningsspørsmålet
og det "Gråsone"-arrangement
somvi herharmåuettytil, kan imidlertidillushereden
sårbartret
er beheftetmedi
somhavressursforrr"altningen
Deter
småstatersforholdtil størreogmektigoenaboer.
somillushererdetbehov
samtidiget proble,mkompleks
ikkeminstsmåstaterharforentrygginternasjonal
retborden,hvor manhar Hart avtaltegrens€r,almentanerinærnaog hensiktsmessige
lienæ forv'altningsregimer
sjonale\iameregler.
trntemasjonalrethorden - nasJonaleforvaltningpre
gimer og intemasjonaltsamarbeid
kodifiserteprinsippetom 2@Havrettskonvensjonen
milssonene,og intoduserte samtidig grunnleggende
nryinningerpåharnettens
område.Kort sagtkanvi si at
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Hawettskonvensjonen
etablerteet omfattendeog integrert systemfor modernehavforv"alhing,
som fremfor
alt byggetpå konseptetom nasjonaleforr"altninguegimer og i så m,åteknesatteprinsippetom kysetalens
ansvarog rettigheær.
Men etableringen
av denasjonaleeksklusiveøkonomiskesonenebetyddeiklceat behovetfor inærnasjonalt
samarbeid
om forr"almingen
falt bort.
avfiske,ressursene
TvertimotforubetterIlavrettskonve,nsjonen
uttrykkelig
slikt samarbeid.I titleggoppstoddetpå enkelteområderbehovfor å videreutvikleog st5nkedetregelsettog
de prinsippersomHavretBkowensjonen
fastsatte,spesieltnår detgialdtfiskepå detåpnehav.
Uregulertfiskepådetåpnehavutgienfortsattet stort
problem.Dettefisketharfortsattopptil våredageri de
mange" nutfhulllnog "smutthat'' somfinnes utenfor
20O-milsgrensene.
De førsæregionaleorganisasjoner
for fiskeriforvaltningbleriktignokoppretbtalleredefor
flere tiår siden. Men erfaringenefra arbeideti disse
organisasjonene
visteat bådedenpolitiskevdientil, og
dethavrettsligegnrnnlagetfor, reguleringav fiskeriene
på det åpnehav,var for svakttil å ståimot det økende
pressetpå fi skeressrnsene.
Utvikling av intemasionalekiøreregler
FNskonferanse
formiljø og utvikling i1992 gavarbeidet med å uforme int€rnasjonale
$ørereglerny dynagavblantannetstømikk ogfremdrift. Rio-konferansen
tettil utarbeidelsen
avFN-avtalenomfiskepåbeshnder
som vandrereller forflytter seg mellom økonomiske
sonerogdetåpnehav,enprosesssomblesluttførti 1995
og somNorgedeltokaktivti. Denneavblen,somhådt€ i l<raftifior, markererinnledningen
til enny tid i inærnasjonaltsamarbeidom reguleringenav fhket på det
åpnehav.
I løpetav 90-talletharmani såmåtehatten positiv
uMkling på detglobalenivåbådei FN i NewYorh og
innenFNsorganisasjon
for emæring,skogbrukogfiske
(EAO). FAOer gitt en sental rolle i detinærnasjonale
a$eidet for å uwiHe ge,nerelle'ftiørereglet''
og prinsipperfor ansrarligfiske, og i operasjonaliseringen
av
disse.FAO har dessute,n
filn en stadigviktigererolle
som forum for utvikling av regleri form av konlcreæ
internasjonalehandlingqplaner
på fiskeriforv"alhingsområdet.Pådettefelæts\ieddedetnoeavet giennombrudd i 2001,da FAOsfiskerikomitdCOFI vedtoken
adferdskodeks
for ansvarligfiske
Norgeharheletide,nstøttetoppunderafteideti EAO.
Vi serdet ogsåsomen sværtviktig oppgavefor norske
m5rndigheter
L følgeopp de enlelæ handlingsplanene
somder meislesut I dett€arbeideter Norgeen pådriver- bådei laaft avå væreenstorfiskerinasjon,
ogikke
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duserervi på internasjonaltnivå nye tiltak somvi har
minst i lcraftav å væreen de størstebistandsytere
og
utformetnasjonalt.
finansieringskilder
til COFI.
Blanttiltak somhittil er vedattpå regionaltnivåmot
Det er imidlertidførstpå det regionalenivå at FNavtalenkansieså ha værtenavdemer direkteårsakene
ulovlig oguregulertfiske,kanspesieltnevneslandingstil den nyeglv i det intemasjonale
i
nektelse,satellittsporing
fiskerisamarbeidet
avfi skefartøyer,
og fangstsertigir veiledningog anvisde senereån Dettefordi arrtalen
fisering. Selvom alle disseer relativtnyetiltalq har de
ning for deregionalefi skeriforr"altningsorganisasjonene alleredevist segå hmne væreeffektivemidlermotfifiske. I årenesomkommervil vi trolig seenytterligere
når det gielderfiske på detåpnehav.
utvikling av disseog andrevirkemidler.Norgevil fortsattværeenpådriveri dettearbeidet.
"[IU-fiske" -lJlovlig urapportert og uregulertliske
Det mestkjenteog mesteffektivenorsketiltaketmot
Både i Nordvest-og Nordøst-Atlanteren,
i Sydishavet
uregulertfiske på det åpnehav så langt må vel sieså
og i andrefarvannhar det s\iedd myenår det gielderå
værelisensnektbasertpå en såkalt'svarteliste"somvi
utvikle nye og effektivetiltak mot ulovlig, urapportert
har utarbeidetover fartøryersomhar fisket i shid med
og uregulertfiske - såkalt"[UU-fiske". En annenviktig sideharværtarbeidetmedå fllpå plassnyefonaltfonaltningsvedtakvedtattav norskemyndighetøeller
Dettevirregionalefiskeriforr"almingsorganisasjoner.
ningsregimerfor arter somtidligoe har værturegulerte.
kemiddeletlcansynesdrastishog har foreløpigfiltt en
Norgehæ i dennesammenheng
vært et foregangsblandetmottagelseinternasjonalt.Men det er et tiltak
land. Dettegielder ikke minstinnenforregionaleforsom er plassertpå den intenrasjonale
agendai FN og
enkelteregionalefi skeriorganisasjoner.
valhringsorganisasjoner
som Den Nordøstatlantiske
Fra Utemiksdepartementets
Fiskerikommisjonen (NEAFC), Den Nordvestside har vi benyttet
(NAFO), og Komenhvernaturliganledningtil å vinne støttefor tiltaket.
atlantiske Fiskeriorganisasjonen
Vi menerdetteer helt i tåd medvår linje om å arbeide
misjonen for bevaringav marine levenderessurseri
på det
for en ansvarligforvalhing av fiskeriressursene
Antarktis (CCAMLR). Norgegiennomførerpå nasjoeller i mer
åpnehav- det væresegi vårenærområder
nalt nivå de regulerings-og kontrolltiltak som disse
har vedtatt. Samtidigintroregionaleorganisasjonene
ferne farvarur.
NTfS 5/02
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Ansvarlig ressursfordeling
Det er ikke baretidligeresovjet-russiske
ubåtkapteiner
somhar hau problemermedå segreru;ene
undervann.
Ogsåsei, hyse og torsk har åpenbareproblemermed
dette. Det har nødvendiggiort
et samarbeid
kyststatene
imellom- bilateralf regionaltog multilateralt.Somen
senfralkyststati dennedelenavverdenharderforNorge
etterhvertuMklet et godtog nærtfiskerisamarbeidmed
nestensamtligeav de landenesomomlaanserNordøstAtlanteren.
Ogsåi dennesammenheng
er fordelingenav felles
beshndervanskelig,- ja det er frolig det vanskeligste
spørsmålet
vi ståroverfor. Det siersegselvat det sjeldenerlett å kommefremtil løsningersomallekanlwe
mednår alle parterønskerseget stø,stmulig lcakestykke samtidigsom størrelsenpå "kaken" somskal deles
oppikke voksersåmyesommankunneønskeseg(men
kans$etvertimotskrumperinn).
Til grunn for vår fordelingav fiskeressr.rsene
med
vårenaboerhar vi inngåften rekketosidigeeller flersidigefiskeriavtaler,såledesbl.a. med Russlan{ EU
Færøyene,
Islan4 Grønlandog Polen. Disseavtralene
bestårgiennomgående
avto komponenter,
tthu enramneavtaleav mer generellog prinsipiellkarakter,samt
Lrligelanteavtaler,hvor man i et mer kortsiktig perspektiver gåu mer konkrettil verksmedå fordelede
andelersom hver part skal kunne fiske. Id6elt sett
søkermanå finne stabileog forutsigbareløsningerved
å fordeleeierøndeler,basertpå prinsippetom sonetilhørtghet,dvs. i hvilke landssonerde respelfivepro(stort sett) befinner
sentandelerav fiskebestandene
seg. Dettekan det værevanskeligå enesom, og nmn
vil dakrmnety nl ad-hoc-arrangementeq
hvormankan
bli enigeom en eller annenkortsiktigog vilkårlig fordelingav ikke-prejudiserende
karakter.I tillegg vil de
årlige kvoteavtalenelnrnneomfattegiensidigekvotebyfter.
Jegvil undersheke
at detteer avtalerav enormøkonomiskbetydningfor Norge. Foreksempel
skalnermes
at våre årlige kvoteavtalersåvel med EU som med
Russland
dreiersegomadgangentilåhøstefiskeressurseravenverdipå fleremilliarderlaoner.
I forbindelsemedenkelæav disseforhandlingene
er
detblitt sagtat norskernyndigheter
harværtfor ettergivende.Men vi skalher huskepå at Norgekontollerer
enonnehavområder,
havområder
somdessuten
er blant
derikestei verden.Ansrrarlighet
er et førendeprinsrpp
for norskres$rs- og miljøpolitikk. Ogsåvårespesielle
naturgitteforutsetringervil ofte giemedet naturligfor
osså inntadenansrarligerolleni disseforhandlingene.
Detteinnebærer
atmanfranorsksideavogtil- for i det
heletattå fiitil noenavtale- måalaeptereløsningersom
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i utgangspunktet
ikkeoppfattessommatematisk
retferdigesettmedvåreqyne.Vedå bidratil enløsningsom
siker en forsvarligtotalforr,"alnring
mulig
og et heryest
langtidsutbytteav den aktuelle fiskebestan4vil det
imidlertidi detlangeløphrnnevisesegatdetlønnerseg
å betaledet somopplevessomet høypris på kort srkt,
fircmforå fohrsereensidigpå å skaffeNorge€n størst
mulig korbiktig gevinst.
Når så er sagf må"detogsåleggestil at det ogsåi
fiemtidenbørværeenviktig nrålsefting
fornorskemyndigheterå a&eidefor at vi fortsattsikresen rettferdig
andelav res$rsenesomskal fordeles.Sentralti denne
sammenheng
er sonetilhørighetsprinsippet
Detteprinsippeter godtforankreti hawettenog harværtførende
for norskeposisjonertidligere. Det vil detværeogsåi
fremtiden.
Kontroll og overvålming
Fordelingav bestandene
er imidlertidbareen del av det
totalebildet. Kontoll og overvålninger like viktig i
kyststatssammenheng
sompå det åpnehav. Detteblir
ogsåi stadigstørregradreflekterti det fiskeri-samarbeid vi har uMklet med andre kyststateri NordAtlanteren.I tilleggtil detshdig merinstitusjonaliserte
kontoll- og gvervåkningssamarbeid
vi harutvikletmed
våreto viktigstesamarbeidsparhere
påfiskeriområdet
Russlandog EU - harNorgeogsåavtaltbilateraleordningermed flere av EUs medlemsland,
samtde andre
kysbtatenei vårenærområder.
Dette samarbeidet
omfater blant annetutvelaling
av personellog relevantedata,og i stadigstørregrad
ogsåsatellittovervåkning.
Det har alleredegrtt synlige
resultaterog vil forhapentligvisfemetil en endamer
effektiv og rasjonellforrraltringav vårefellesfiskebestanderi årenesomkommer.I dennesammenheng
gjør
Fiskeridirektoratet
ogdetnomkekontrollverketenbetydeliginnsats.Norskekontroll-og regulerings-myndigheter innehar en kompetansehelt i verdenstoppen.
Dettehar da ogsåblitt en viktig eksportvare
for Norge,
bådetil land i vårenærområder
og til mer fenre sfrøk
av verden.
I dennorskemodellenutgiørkontoll påsjøenetse,nfralt element.Defiestillerspesieltlaavtil denvirlaomhet som utøvesav Kystvakten. Bådenår det gielder
overvåkningog håndhevelse
av reguleringstilftkpå fiskefeltene,og i forbindelse
av vår suveremedutøvelsen
nitet er I(ystvaktenblitt stadigviktigerefor Norgeog
norskeinteresser.DennorskeKysfialctener ogsåi ferd
med å ftl en vilcig rolle når det gjeldersamarbeid
om
konfrollog håndhwelse
på det åpnehav. Det børvære
et fremtidigmål for norskemyndigheter
at vi Harer å
oppfyllevåreinternasjonale
forpliktelserog ambisjoner
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i så måte,samtidigsom det ikke går på bekosfiringav
konfroll qg overvåkningi nasjonalefarvann.
Kystvaktloven,
somtådte ikaft i 1999,byggerpåde
mest modernehawettsligeprinsipperfor kyststatenes
jurisdiksjoni ulike havomr.åder.
Denvil ogsåkunnetilpa{isesnyekonfroll-og handhevelsesoppgaver
sombl.a;
vil følgeav ilsafftredelsenav FN-avtalenav 1995.
Norge- et foregangslandpå havforskning
Forskningerselvefundanrentet
for all forv"altringavde
levendemarineressursene.En bærelaaftigforv"altning
av ressurreneavhengerav et bestmulig vitenskapelig
grunnlag. Ogsåi så måæer Norgeblant de toneangivendelandinternasjonalt.Vi harsotdefiadisjonersom
byggerpå detarbeidsomi sin tid ble utført av pion6rer
som G.O. Sars, Fridtjof Nansen og Johan Hjort.
Sennalti såmåtestår den ekspertiseog det erfaringsgrunnlagsomHavforskningsinstituttet
har opparbeidet
giennom
seg
merenn 100år. Men ogsåinternasjonalt,
ikke minst gjennom Det Internasjonale Råd for
Havforskning(ICES),har norskeforskeresinrrsatshatt
storbetydning.Sammenmedsineutenlandske
kolleger
har dehvertenesteår utarbeidetdenbiologiskerådgivning - selvognrnrlaget for forvalnringenav fiskebestandenei Nord-Atlanære'n.
Denenormearbeidsmengden somdetteutgiør,forutsettprsamarbeidoverlandegrcnsene. Dette internasjonalesamarbeideter også
nødvendigi lys av behovetfor en felles, og omforent
forståelseav omfangetav deressursersomvi skalforvalæ i fellesskap- en forståelsebasertpå et vitenskapelig grunnlag.
Fra Utenrilcsdepartemelrtets
side har vi lenge sett
betydningenav utvekslingav kunnskapog erfaringo
mellom havforslcere
i Norge og andre land. Derfor
ønskervi ogsåå leggeforholdenetil rette for et godt
samafteidmellom norskeog utenlandskeforskningsmiljøer. Detteer et arbeidsomvi vil styrkei fuenesom
komnrer.
Havforsloingens
utvikling i løpetav detfutrundretvi
har lagt bakoss,har bidmtttil å fremskaffeet mer helhet[g bilde av det marinemi{iø. Dette bildet utviser
samtidigen viss folarsforskyvning- fra et enkeltbestands-perspektiv
til et flerbestandsperspektiv
til et økosysteinperspektiv.To vihige problemstillingersom
denneryæhnnsløpen har reist erflerbesnndsforvalr
ning og havmiljøe*betydningforfiskeriene.
Fbrvattningav sjøpatted5rr
problemstilling- flerbestandsforvaltring
Føm&revnte
bringerossovertil spensmålet
om forr"altningav sjøpattedyr- hvalog sel. Tradisjonelthar hvalfangstog selfangstværten viktig del av grunnlagetfor bosettingen
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langsnorskekysten hvilket fortsatter tilfellet. Vel så
viktig er detimidlertidat disseto næringene
ogpåutgiør
en nødvendigdel av en ansvarligsamletforrraltningav
delevendemarineressurser
i vårenærområder.
I et slikt
bilde kanmanikke utelatehval-og selartenghvis man
skalfii til et balansertog bærelaaftigressursuthk
Detteer et budskapsomdeter viktig å formidleut
over landetsgre$er. Det er deswerreså at norsksjøpatædyrforv"altning
fremdelesmøter lite forståelsei
mangeland. Dettetil hossfor at vi kandolarmentere
at
våre fangstnæringerutøves på solid vitenskapelig
grunnlag,i fråd med prinsippenefor ansvarligressursforvaltning.
Il{<eminstinnenforDen Internasjonale
Hvalfangsr
kommisjonOVC) og innenforKonvensjonen
for internasjonal handel med huede dyre- og plantearter
(CITES),harNorge$empetentålnodig karrp for å fil
gjennomslagfor prinsippetom bærekraftigressursfovaltring tuftet på et vitenskapeliggnrnnlag. I denne
kampenharviogsågiort fellessakmedalledelandsom
$emperfor sin rett til å utnyttesineegnenafirrrssurser
på en fonruftigog bærekraftigmåte.
Selvom dettil tiderkan symes
å væreet langtstyk:ke
igienfør vi haroppnåddfull intenrasjonal
akseptfor vår
sjøpattedyrforraltring,
kanjegforsilcreom at vi iklcepå
noenmåtehargltt oppdenkampen.I nomkutemiftspolitild<er hvalsakehen frerkesak.Om man noe flåsete
sier at vi har et internasjonaltmarkeringsbehw,
er det
riktig: Vi har flere oversrdnede
prinsipperellerhe,nsyn
somvi ørskerå markere.Jegskalspesieltnevneto:
l. Hevdevår nasjonalehandleffiet - innenforrammen av avtalefestede
intemasjonale
forpliktelsernår detgielderspørsnriål
av vital betydningfor vårt
land.
2. Henslmettil å ha en helhetligog konsistentpotitil*
på områdene
miljøvemogressursforvalming.
Når det gjelderdet førsts,er forholdetat hralfangsten
nok er en liten del av vår fiskerinæring,mendet er en
prinsipieltviktig del. De problem-stillinger
somgielder
hvalfangsten,er de sanrmesom gier seg gieldendei
andresamnenhenger
hvorvårforvaltningavharrebrespå
surserstår spill. Dentpe anslagsomvår hvalfangst
utsettesfor, kan i nesteomgangtue medå underminere andredelerav vår fiskerinæring.Hvis vi i hvalsaken
gir avkallpå vår nasjonalehandlefrihet- avkallpå de
rettighetersomvi har og somogsåer nedfelti internasjonaltforplikændealrtaleverk
- ville vi sveklrcbfie vår
egenposisjonog det avtaleverksom vi m€,lrerer nødvendigfor å haordnedeforholdinternasjonalt
medhensyntil
avhavetsressumer.
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Jegnevnteviderehensynettil å ha en helhetligpolitilft på områdenemi[iøvernog ressursforvaltning.
Her
nuådet vætreen hoverdigsammenheng.En rasjonell
miljetpolitikk- somNorgegienreønskerå bli identifisertmed- måogsåomfatærasjonellressursforvaltring
somen helt nødvendigkomponent.Hvis vår mr[iø-og
ressurspolitikl<
skal væreseriøsog froverdig- og det
ønskervi at de,nskalvære- mådenværekonsekvent
og
helhetlig. Sjøpafiedyrene
utgiør en viktig del av det
samledemarineøkosystenr"
og hvalfangster derfor et
nødvendigelementi en flerbestandsforvaltning
eller en
økosystemforrralnring
ar vårehavressurser.
Ogsåi årenesomkommervil Norgegiøresitt ytterstefor å fil gie,nnomslag
for at miljø- og ressrusforvaltning skal værebasertpå fornuft, og iHre uformes ved
knefall for wangforestillingersom vissep€ssgnryper
har sett seg tjent med å fremme. Som tidligere vil
Utenrilsdepartementet
deltaaktivt i arbeidetfor å vinne
internasjonalforståelsefor vfu hrral-og selfangst.Her
vil ogsåvfu yte etat* ut€nrilcstasjonene
- ha en nøkkelrclle. Gjennomvåre ambassader,
delegasjonerog
konsulaærvilvi fortsattspresakligognøkkrn informasjonog imøegålcitiklc
Harmiljøeb betydning
jeg namte - hanniliøets
Den andreproblernstillingen
betydningfor fhkeriene- er kans(iekommetlitt i skyggelrav enkeltesidervedsjqpatædyrforrraltringen.
Selv
om forandringeri hamriljøetkankommelangsomme,re
ennen&ingeri bestandsnivået'på
viktige fiskeslag,.er
det likwel grunntil å ta marin fonrensningpå alvor.
Koraekvensene
av at man ikke er føre-vari forholdtil
menneskeskapte
endringeravdetmarinemiljø,I€n i det
langelep uærplike ødeleggende
somoverfiskeog feilslåttforv"alhing. Det internasjonale
samarbeidet
for å
* i første
bevaredet marinemrliø i Nordøst-Atlanæren
rekke giennomOSPAR-og Nordsjø-prosesse'ne
- vil
derforvæ,reviktig i årenesomkommer.Ulykkenmed
atomubåten'Kursf' for to år sidenundersheket
også
behwetforet e,nda
sterkereogtetteresamarbeidmellom
Norgeog Russlandom miljøovervåkning
og t'rlbk mot
atomfonuensning i Barentshavet. Uteffiftsdepartementet
vil fortsettebestebelsene
for å fil stErke,re
fr€mddfri dettesamafteidet
MedenutviHing somtuoligi stadigstørregradgåri retning av økoqvsternforvalnW.
vil detetterhvertoglsåbli
vanskeligereå defineregrcnsenemellomvem av det
marine miljø og mer nadisjonell fhkerifonralhing.
nr:keminstqpørffiåletomnrarineverneområder
aktualiserrer
denneproblemstillinge,n.
I Stmeld"m. 12 (2001-2002)"Rentog ril6 hqv"
bebudetRegieringen
å ville utvikle enmerhelhetligog
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økosystembasert
forrr"altring
av vårehavområder.Som
et fønt€ skritt i såmåteer detnedsattenst56ingsgruppe
underMljøvemdeparæmelrtet
for å uhrbeideenhelhetlig forvaltningsplan
for BarentshavetUtenå behøveå
problematisere
detænænnere,
kanvi utenvidereslåfast
at tilbk av denneart ogsåhar inærnasjonale
aspekter.
At miljøhensyni økendegradblir integrerti fhkerifonraltningener ennødvendig
og ønsketuMkling også
settmed noækeøfne. Det er likevelviktig at norske
myndigheteri disseprosessene
er våkneog ofensive,
slik æ vi iklcee,ndeioppmedløsningsrsornikketjener
våreinterresser,
ellersomsfridermotdetforvaltnings-og
bevaringssystemsom allerede er etablert giennom
Hanrettskonvensjonen
og andrereleranteinternasjonale
mi[iøavøler.
Samarbeidmed utrdklingpland
I tillegg til vår deltagelse
i inænrasjonalt
samarbeid
om
forv"altning
av levendemarineressurser,
pådetåpnehav
og mellom 'likestilte" lqysæøær,
har Norge ogsået
utsfraktsamarbeidpå fhkeriornrådetmed flere land i
densåkalæ'Tredjeverden". Faktiskrrardet et fiskerifaglig prosjekt- Kerala-prosjehet
i Indiapå beg5mnelsenav 1950-tallet-sommmkertebeg5mnelsenpå
norsk
offisiell uMklingsbistand.I de seneme
år har FiskeridirektoratetogHarforskningsinstituttet
giort enstorinnsatsfor å byæe opp fonaltringskapasiteten
til land i
Afrika ogAsia. I tilleggtil denbistandspolitiske
siden"
vil et slikt samarbeid
ogsåbidratil å frerrmemergenerelle og prinsipiellemålsettingerom ansmrligressursforv"alfrring.
Et nærtogtettsamarbeide
medutviklingslandene,
og
da særligu-landmed klare kysbtabinteresser,
\/ar av
storviktighetfor å få giennomslag
for norskesynspunkter underhavrettsforhandlinge,lre
pL 1970-og 80-tallet.
Vd å bidra til at stadigflere kyststaærfth en reell
mulighettil å forvalt€egneressurs€r
i de økonomiske
sonene,vil manogsåbidratil en merrasjonellog forsvarligressursforvalhing
globaltseft. Detteer klart i
norskinteressqogburdeettervårt s'41ogsåvæ,rei alle
landsinteresse.
Konkludercndebertrahinger
Deter ingentvil omatNorgekommertil å spilleenviktig rolle sominternasjonal
havalcørogsåi fremtiden Vi
vil forbetteå væreenviktig bidragryteri arbeidetfor å
få shrtt på uregule4 urapportertog ulwlig fislce,det
væresegpå dø åpnehaveller i deøkonomiske
sone,!rc.
Vi vil ogsåi fremtid€nha nryeåtitføreandrelandbåde
nårdetgielderkontoll og overvåkningog når detgielderhavfonkning.
Norgevil tolig ogsåi årenesomkommerspilleen
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nårdetgielderå fremmeprinsenml rolle inærnasjonalt
Vi
slppetom bærekraftiguhyttelseav naturressursene.
vil herunderogsådelta aktivt i utviHingen av økosystemperspektivet
i forvaltningenav de marinelevende
ressursene,
og i utryttelse,nav de nye muligbeærsom
dennetilnærmingenåpnerfor.
Tilbaketil spersmåletom vårepåvirkningsmulighefora: Om forholdetstateri mellom
t€r i int€rnasjonale
er detblitt sagtat "en støthar ingenvenner,lwn interessef'(uttalelsener vekselvisblitt tillagt den russiske
felthemeSuvorov,denprøyssiskemilitærteoretikervon
von Bismarck).
ClausewiE,og dentyskestatsmann
riktig. I sitt
Et stykkepåvei er denneobservasjonen
samkvernsøkerstater- legitimt nok - å
internasjonale
fremme sine nasjonaleinteresser,og inngfu allianser
for øye. Men detteer ikke hele
med detteperspektivet
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politilil<er ikke bmeet nullvirkeligheten.Internasjonal
sum-qpillhvor denenesdøder denarmensb'rød.Stater
har iltce bare snevreinteresser,som kan tjene som
grunnlagfor pragmatiske
allianserog korFiktigesamarStaterkan ogsåha et vedifellcsskap,
beidsrelasjoner.
av
somkantjenesomgrunnlagfor sama$eidsrelasjoner
mer langsiktigog stabilkarakter.
For et lite lan4 som ikke kan gistreregningmed å
kunnefremmesine nasjonaleinteresserpå en effektiv
måte giennommaktpolitil* eller bnrk-og-kast-baserte
samarbeidsformer,
er det ar vital betydningå kunne
med
dyrke fiem et genuint og robustverdifellesskap
andrestater.Anvendtpå dennemåtenhar hawessrusei
ne lengegitt Norgeen betydeligpåvirkningsmulighet
fora, og detvil ogsåi fremtidenværevår
internasjonale
bevissteog langsiktigepolitilft.
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