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Hvordan gir høvressurseneNorge
p åvirkningsmaligheti internøsjonøleforø
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Hvordøn gir havressurseneNorge
p åvirkningsmulighet i internasionøleforø

Norge er et land for spesieltinteresserte,derfor er vi
samlether idag. I globalt perspektivfremstårFedrelandet- FuretVærbitt - som en arktisk ueost, som€n
to og et halvt tusenkilometer lang steinreryshelt oppe
motTå{<eheipen
og Den Evige Sne(...for å holdeosstil
våre taustestenasjonaleklisj6er og metaforer). Her
sftulledetjo knapt bodd folt men vi er nå her likevel,
og her bor vi godt - tal&et væreden velsipede Golfsfrønmenog ressursene
i havet.
Hawessursene
er - og har alltid vært - vårt livsgrunnlag.Norgesvelstand-ja faktisk vår overlevelsesevnesomnasjon- har alltid vært avhengigav at vi har
kunnethøstear havetsressurser.Kystener livsnerveni
det norskesamfimnetog utgangspurlchtfor storedeler
av verdiskapningen.Nær ni av ti nordmennbor mindre
enn l0 hn fia kysten. Fiskerinæringeqskipsfarten"
oljeog gassvirksomhetenog oppdrettswentyrettar alle
utgangspunkti ressursene
i havef og de lnrnnskaperog
ferdighetersomkystbefolkningengjennomgenerasjoner
harutviklet. Nestetterpetoleumssektoren
er fiskerisektorenvår stensteeksportnæring.Og når o[ienog gassen
i Nordsjøenogpå denyerefeltenelengernordenganger
borte,vil vi fortsattværeavhengigav vfu fiskerinæring.
Derforvil ivaretagelsen
avvårefiskeripolitiskeinteresser
alltid måtteværeet prioriært anliggendei norskutenriftspolitildr,hvaentendets\ier på 6nsidiggrunnlageller
giemom samarbeid
medandreland- bilateralt,regionalt
eller giennombredeintemasjonaleavhler.
Til fors$ell fra penoleumsse*:toren
er vårefiskeressuner- eller de levendemartneressurs;ersomvi gierne
sier når vi inkluderersjøpattedyr(hval og sel)og skalldyr - såÅ<altfomybare
ressurser Dettebetyr at vi har å
giøremedressursersomvi medfomuftig fon"altringog
den nødvendigeporsjon flals kan fortsetteå høsteav i
det uendelige. Forutsefiringen,som er nedfelt som €n
bærebjelkei vår fiskeriforvaltring er at høstingener
på
bærefuartig,&rs.at vi ikke tar ut mer avavkastningen
havetskapitalennat kapitalenogsåi fremtidenkanfortsetteå gi en tilfredsstillendeavkastring.
Nårvi i utemikspolitisksammenheng
er opptattav å
ivareta våre fiskeripolitiske interesser,omfatter dette
såledesogsåde interesservi har i et fornuftig forvaltningssamarbeid,
somkantjenedenoverordnede
målsetting om bærelozftighøsting- i våre egre farvannog
nærområder
såvelsom ellersi den verdenvi leveri.
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Det ernemlig såat vår avhengighetav en fomuftig forikke er et rent lokalt anligvaltningav fiskeresstusene
gende. Norge er - som vfu daværendestatsminister
Lars Korr,"aldsåelegantutrykte det for snartftedve år
siden- "et land i verde,!t".Vår avhengighethar gjort at
vi alltid har måttetta henqmtil at det ligger en verden
utenfor{æresteinene,- vi har alltid værten internasjor:rrlhøvaWør. Vi har langeog stolte tadisjoner som
fiskerinasjon. Det nye som har *iedd i løpet av en
generasjon"
er at vi ogsåer blitt en fiskeri- og havbruks
er
stormaW.Det har s\iedd gradvis,og konsekvensene
lan hendeikke fullt sådramatiskesomnoenvil ha det
til. I vwderingen av Norgesrolle som internasjonal
havaktørmåvi ikkemistekontinuitetenogde langelinjer av syne. Enkelteforhold 6ler likevel å bli minnet
om:
Gjennomdet sompopulærtbenevnessomdet "store
havnåmet"i sluttenw 1970-og begynnelsenav 1980åreneble et hovedgrunnlaglagt for Norgesstatussom
fiskeristormakti Nord-Atlanteren.Gjennomopprettelsenavenelcklusiv økonomisksonepå200nautiskemil
rundt fastlandet fiskwernsonenrundt Svalbardog fiskerisonenrundt Jan lvlaye,n,kom storedeler av fiskeressursenei Atlanterhavetunder norsk kontroll og
kunne underleggeset forsrarlig forvaltningsregime
basertpå hawetten. I desember1982lyktesman dessuten etler 14 år med intemasjonaleforhandlinger,der
Norge spilte en fremtredenderolle, å vedta FNs
Havrettskonvensjon.
Etableringen av 200-milssonene,inngåelsen av
Hawettskonvensjonen
sarnt våre naturgitæ forutsetningerhar alle vært viktige faktorerbak oppbyggingen
av en stor,moderneog effektiv fiskeflåtei Norge - en
flåte somi tilleggtil åvidereutviklede etablertefiskerieneogsåhar bidratt til å utvikle nye. Bådei næreog
ferne farrann har norskefiskerevist at dehar utstyr og
tunnskapsom er fullt på heiydenmed det besteandre
landsfiskere kan fremvise.
Samtidiger fiskerinæringenblitt supplertmeden ny
og forrridabel sektar- havbruksseldoren
- meden oppdretfinæring som har medfu en verdisløpning på
høydemedde tadisjonelle fhkerier.
Resultatetav disseutviklingstrekker at Notge ved
inngangentil det?l. fuhundreer verdensstørsteeksportør av fisk og fiskeprodukter.Det er en utvikling som
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ogsågiønatvi medrettekankalle ossenfiskeri- oghav-

br,fu.sslerrnsb.
I temaetfor detteforedragetblir det spurt om hvordan havressursenegir Norge pMrløingsmulighet i
fom. Ressurser
inærnasjonale
av ethvertslag- detvære
segmaterielleeller åndeligeherundermoralskeressurser- vil nødvendigvisgi dsnpart sombesitærellerkontrollererslikeressurseren viss påvirlningsmuligheti de
forahvor slikdressunerbetyrnoe. Men i såmåteer det
nwrye faktorersom spiller inn. Ressurserer i segselv
ikke nolq detkommerogsåan på enseule og vi{e til å
benyttercssurselre
for påvirkningsformåI.Det kommer
dermedogsåanpå hvamanønskerå oppnå,viderehvil- herunderforpliktelser,spillereke rammebetingelser
gler og \iøreregler* som gielder,samthvilke med-og
motspillerevi har å giøremed. Hvis manvelgerfeil prilett bli at resoriteringerellersfiategi,kankonsekvensen
surseneistedenforå gi påvirkningsmulighetkan bli en
belastning.At Norge er en stor fiskeeksportørharogså
Det kan gi markedsmaklmen
et avhengighetsaspekt.
større
sårtarhetoverforde disposifallhøyde
med
også
myndighetereller forbrusjonersom importørlandenes
keremåtteteffe. For at ressursrikdomskål gt uttelling
i form av påvirlrningsmuligheti internasjonalefora,
gielder derfor at man kjenner sine interesserog sine
(såman ikke gaperfor høyteller forskrebegrensninger
vei seg).
Det seminarheftetsom vi har filtt tilsendt, er spekket med munte sitater. Blant annet kan vi lese at
Oliver Cromwell skal ha uttalt at "A man-of-waris the
best ambassador",m.a.o. at et krigsskip er den beste
Utsagrretsier vel litt om ambassadørenes
anrbassadeir.
på
rolle Cromwellsti4 mendet sierogsånoeom at ens
evne til å påvirke inærnasjonalttil syvendeog sist
beror på wnen og viljen til å settemah bak kravene.
Det er ilrilrealltid spørsmålom hvem somhar relt,merr
hvem som kan Winge segtil åli rett. På dettepunkt
måvi er$enneat Norge er beheftetmedvissebegrcnsninger. Vel kan vi smyl&e ossmed betegnelsenhavressurs-stormakt,men noen sjømilitær stormakt et
Norge ikke (og det har vi vel heller ilke hatt unbisjoner om å være i hvert fall iklce siden
Napoleonslaigene,og vel egentlig ikke siden 1260årene).Det norskesjøforsvarmedsin s$ærgfudsmarine og sitt kystartilleri, er en del av vårt invasjonsforsvar. Dets oppgaverer rent defensive,ilke å drive
noen form for kanonbåtdiplomati. Det gielder også
kystraktkomponenten,
diønt nettoppKystvaktenillustrererhvordanvår ressursrikdomhar en kostnadsside
hvordan ressursrikdommenstiller oss overfor kravet
om effeltiv håndhevelseav jurisdiksjon og forvaltnoe somigjen til syvendeog sist stiller
ningsoppgaver,
NTfS s/02

laav til vår evne og vilje til om nødvendigå anvende
sjømilitæremakunidler.
DetG er en dislasjon som ligger et stykkehinsides
miu tildelte tema og som jeg derfor skal avståfra å
utbroderenærmere.Det kanimidlertidtjenesome'nnærliggendepåminnelseom at ressursrikdomilke alltid
automatiskgir påvfukningsmala Ressursrikdomkan
ogsåmedferenye loyrder,herunderforpliktelser,komplikasjone4konflikter og sårbarhet"
Så langt de mer generellebenaldningeromkring
Norgesstahrssomhawessurs-stonnaldLa ossimidlertid senærmerepå hvilke saksfeltervår statusi såmåte
ossi, og hvor vi derforgierhar medførtat vi engasjerer
gieldende.
ne skullegiørevårepåvirkningsmuliglreter
ramme-elementer
hvilke
av
fenst
repetisjon
Men
en
som Norge har å forholde segtil med hensyntil våre
marinenærområderetter"det storehavnåmet"på 1970tallet:
Det storehavnåmet- alctivaog passiva
For det første skaffetvi oss,ved Lorr m. 9l av 17.
desember1976,ensåkaltelcsHusivøkonomisksone- i
(for NorgesØkonomiskeSone)
giengsterminologiJVØ,S
det fremgår av dettekartet
med
utstekning
som
en
(visespå werhead) på 200nautiskeinil.
For det annet opprett€tvi - ved forslaift av 3' juni
1977(NB!) medhljemmeli lwen om økonomisksoneen såkalt ilfte-diskriminerende fiskevernsone ved
Sralbard(uatrekning,j fr. kartet).
vi - ved forslcriftav 23. mai
For det trcdie oprprettet
1980med hjemmel i loven om økonomisksone- en
sålølt Fiskerisoneved JanMayen(utstrekning,jfr. karteD.
f,'or det fierde har vi - til trossfor at forhandlinger
har pågåttsiden 1970- €mnåikke klart å inngå noen
avtale med Russlandom en delelinje mellom de to
nabolandenes
respekliveøkonomiskesoneri Barentshavet.
f,br det femte inngikk vi - i mangel av en avtalt
deleli4iemot Russland- i 1977en midlertidig avtale
med Russland(Sovjetrmionen)om fiskeriovervålniqg
og kontroll i et såkalt "tilstøtende område" i
Barentshavet- den såkalæ"Gråsoneartalen",som ble
inngåttfor ett år adgangen,menharvært forlengethvert
år siden.
tr'or det sjette ble vårt fiskeripolitiske forhold til
Island regulert gjennom den såkalte "Smutthullavlalen" mellom Norge, Russlandog Island i 1999.
Dermedfikk Island torskekvoteri NøS og RØS mot
at de avstodfra ytterligerefiske på dennebestandenogså i det internasjonalefarvann "Smutthullet", der
islandskefiskere tidligere på gO-tallet haddetatt ut
29

flere titalls tusen tonn torsk og såledesfruet med å
undergravedet norsl</russiske
fiskeriregimet.
Opprettelsenav 200-milssoneneutvidet vårt ressursgrunnlagog skaffet oss samtidig sterkt uWidede
forvalfifngs-, overvåknings-og konhollforpliktelser.
Hva angår forholdet til andre stater,må også sies at
opprettelsenav soneneved fastlandetog Jan Mayen
har forløpt rimehg smertefritt. For fiskevernsonen
ved Svalbarder forholdet mer komplisert. En reftt<e
andreland - inkludert de viktigste fiskerialctøreneEU
og Russland- har hele tiden giort det klart at de ikfte
aner\iennerrettsgrunnlagetfor opprettelsenav fiskev€rnson€r\idet de påberopersegSvalbardtattaten av
1920 som en angivelig hjemmel for slik ikke-anerkjennelse. Fra norsk side har vi hatt visse vanskeligheter med å vinne frem med vår argumentasjon,som
går ut på at vi ilke anserSvalbardtraktaten
for å være
men at vi allikevel anvendbari dennesammenheng,
nettoppfor ikke å gi grunnlagfor dennetlpe innvendinger-har valgt å oppretteet særskiltikkedislaiminerenderegime istedenforen ordinær eksklusiv økonomisk sone(som vi prinsipielt menervi har rett til å
kunne giøre). Vi operereraltsåher med en tlpe selvpålagt restiksjon for å unngå å setteet konflikttema
på spissen.
Takket være iherdig diplomatisk arbeide - og
Kystraktenspåpasselighet
- har dethittil lykkeså mngå
ødeleggende
konfiontasjoneri detæområde.Vår politilk må ogsåsieså ha vært vellykket for såvidtsom vi
stort setthæ fått alsept i praksisfor de konlaet€reguleringene- ogsåfra Russlandog Eu til hossfor dissepartenesprinsipiellenegativeholdning.
Vi må imidlertid e{ienne atVemesonener et s\ierrt
regimesomvi fortsattharen viktig oppgavei å konsolidereog vinneakseptfor.
Når det gjelder deleliqieproblematikken
i Barenbhavet skal den ikke dxøftesnærmereher. Det uløste
avgrmsningsspørsmålet
og det "Gråsone"-arrangement
somvi herhar måtætty til, knn imidlertid illusfrereden
sårbarhetsomhavressursforvaltningen
er beheftetmedi
småstatersforholdtil størreogmektigerenaboer.Det er
samtidiget problenrkompleks
som illusfierer det behov
ilke minstsmåstaterharfor entrygg internasjonalrettsorden,hvor man har klart a\rtalteg€nser, almentanerog hensiktsmessige
interna$ente forv"altdngBregimer
sjonale\iøreregler.
Internasional rettsorden - nasjonaleforvaltningsre.
gimer og intemasjonalt samarbeld
Havrrettskonve,nsjonen
kodifiserte prinsippet om 20G
milssonene,og intoduserte samtidig grunnleggende
nyvinningerpåhavrettensområde.Kort sag kanvi si at
30

Havrettskonvensjonen
etablerteet omfatt€Ndeog integrert systemfor modernehavforr,"altning,
som fremfor
alt byggetpå konseptetom nasjonaleforvaltningsregimer og i så måte lnesatte prinsippet om kyststatens
arxw:ilog rettigheter.
Men etableringenxv ds nasjonaleeksklusiveøkonomiskesonenebetyddeikke at behovetfor internasjonalt
falt bort.
samarbeidom forr"altringenav fiskeressursene
uttykkelig
TVertimotforutsetterHavrettskouvensjonen
slikt sanarbeid. I tilegg oppstoddet på enkelæområder behovfor å videreutviHeog styrkedet regelsettog
de prinsippersom llavrettskorvensjonenfastsatte,spesielt når det gjaldt fiske på det åpnehav.
Uregulertfhke på detåpnehavutgjørfortsattet stort
problem. Detæfisket har foræattopp til vfuedageri de
mange"smutfhull" og "smutthat'' som finnes utenfor
20O-milsgrensene.De første regionaleorganisasjoner
for fiskeriforrr"altning
ble riktignok opprettetalle'redefor
flenetiår siden. Men erfaringenefra a$eidet i disse
organisasjonene
viste at badeden politiskeviljen til, og
det hawettsligegrunnlagetfor, reguleringav fiskeriene
på det åpnehav,var for svakttil å s6 imot det økende
pressetpå fiskeressurse,ne.
UMkling av intemasionalekjørcregler
FNskonferansefor mi[jø og utviHing i 1992gav arbeidet med å udorme inærnasjonale
$ørereglerny dynagavblantannetstømikk og firemdrift. Rio-konferansen
tet til utarbeidelsen
av FN-avtalenom fi skepå bestander
som vandrer eller forflytter seg mellom økonomiske
sonerogdetåpnehav,enprosess
somblesluttfu i 1995
og somNorge deltok aktivt i. Denneavtalen,somtnådte i lcraftifor, markererinnledningentil enny tid i internasjonaltsamarbeidom reguleringenav fisket på det
åpnehav.
I lapet av 9O-tallethar man i så måæhatt en positiv
utvikling på det globatenivå bådei FN i NewYork, og
innenFNs organisasjon
for emæring,skogbrukog fiske
(EAO). FAO er gitt en sennalrolle i det internasjonale
arbeidetfor å utviHe generelle'kjørereglet'' og prinav
sipperfor ansrmrligfiske, og i operasjonaliseringen
disse.FAO har dessutenfiltt en sudig viktigere rolle
som forum for uwiHing av regler i form av konlaete
intemasjonalehandlingsplanerpå fiskeriforv"alhingsområdet.Pådettefeltet skieddedet noeavet giennombrudd i 2001, da FAOsfiskerikomit6 COFI vedtok en
adferdskodelcs
for anwarlig fiske
Norgeharheletidenstøttetoppunderarbeideti FAO.
Vi serdet ogsåsom en sværtviktig oppgavefor norske
Lfølge opp de enkelæhandlingsplanene
somder meislesut. I dettearbeideter Norgeen pådriver- bådei kraft av å væreen storfiskerinasjon,og ilke
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Selcretariatetgjordesom vgnlig en solidjobb, fra venstrcKirsten Johnsenog Eva l( Rosenbqrg.

minst i laaft av å væreen de størstebistandsytereog
finansieringskildertil COFI.
Det er imidlertid først på det regionalenivå at FNavtalenkan sieså ha værten av de mer direkteårsakene
i
til den nye giv i det internasjonalefiskerisamarbeidet
desenereår. Dettefordi avtalengir veiledningog anvisning for deregionalefiskeriforvalfrringsorganisasjonene
når det gjelderfiske på det åpnehav.
'IUU-fiske'- Illovlig urapportert og uregulert {iske
Både i Nordvest-og Nordøst-Atlanteren,i Sydishavet
og i andrefarvannhar det s\iedd mye når det gjelderå
utvikle nye og effektive tiltak mot ulovlig, urapportert
og uregulertfiske - såkalt'TUU-fiske". En annenviktig sidehar værtarbeidetmedå fii på plassnye forvaltningsregimerfor arter som tidligere har vært uregulerte.
vært et foregangsNorge har i dennesammenheng
land. Dette gjelder ilfte minst innenforregionaleforvaltningsorganisasjonersom Den Nordøstatlantiske
Fiskerikommisjonen OI-EAFC), Den Nordvestatlantiske Fiskeriorganisasjonen(NAFO), og Kommisjonen for bevaring av marine levenderessurseri
Antarktis (CCAMLR). Norge gjennomførerpå nasjonalt nivå de regulerings-og kontrolltiltak som disse
regionaleorganisasjonene
har vedtatt. SamtidigintroNTfS 5/02

duserervi på internasjonaltnivå nye tiltak som vi har
utformetnasjonalt.;
Blanttiltak somhittil er vedtattpå regionaltnivå mot
ulovlig og uregulertfiske, kan spesieltnevneslandingsnektelse,satellittsporingavfiskefartøyor,og fangstsertifisering. Selv om alle disseer relativt nyetiltak, har de
alleredevist segå kunneværeeffektivemidler mot tyvfiske. I årenesomkommervil vi trolig seenytterligere
utvikling av disseog andrevirkemidler. Norgevil fortsattværeen pådriveri dettearbeidet.
Det mestkjenteog mestefiektivenorsketiltaketmot
uregulertfiske på det åpnehav så langt må vel sies å
værelisensnektbasertpå en sakalt"svarteliste"som vi
har utarbeidetover fartøyersom har fisket i strid med
forvalnringsvedtakvedtattav norskemyndighetereller
regionalefiskeriforvaltringsorganisasjoner.Dette virkemiddeletkan synesdrastisk;og har foreløpigfått en
blandetmottagelseintemasjonalt.Men det er et tiltak
som er plassertpå den internasjonaleagendai FN og
enkelteregionalefiskeriorganisasjoner.
Fra Utenriksdepartementets
side har vi benyttet
enhvernaturlig anledningtil å vinne støttefor tiltaket.
Vi menerdetteer helt i ftad med vår linje om å arbeide
på det
for en ansvarligforvaltring av fiskeriressursene
åpnehav - det væresegi våre nærområdereller i mer
ferne farvann.
JI

Ansvarlig ressursfordeling
Det er ild<ebaretidligere sodet-russiskeubåtkapæiner
somhar hattproblemermed å se grenseneundervann.
OgBåsei, hyse og torsk har åpenbareproblemermed
deffe. Det hm nødvendiggiortet samarbeidkyststatene
imellom -bilateralt, regionaltog multilateralt. Somen
sental kyststati dennedelenavverdenharderforNorge
etterhvertutviklet et godtog nærtfiskerisarnarbeid
med
nestensamtligeav de lande,ne
som omkranserNordøstAtlanteren.
Ogsåi dennesammenheng
er fordelingen av felles
ja
bestandervanskelig,- det er frolig det vanskeligste
qpørsmålet
vi står overfor. Det sier segselv at det sjeldener lett å kommefrem til løsningersomallekan lwe
mednår alle parterønskerseget størrstmulig kakestykpå "kaken" som skal deles
ke samtidigsom stønrelsen
opp ilke voksersåmyesommankunneørskeseg(men
kanskjetvertimotskrumperinn).
Til grunn for vår fordeling av fiskeressursene
med
våre naboerhar vi inngått en rekfte tosidigeeller flersidige fiskeriavtaler,såledesbl.a. med Russlan4 EU,
Færøyene,Islan{ Grønlandog Polen. Disseavtalene
bestårgjennomgående
avto komponenter,trhv.en rammeavtaleav mer generellog prinsipiell karakter,samt
årlige lwoteøttaler,hvot man i et mer kortsiktig perspektiv er gått mer konloet til verks med å fordele de
andelersom hver part skal kunne fiske. Id6elt sett
søkermanå finne stabileog forutsigbareløsningerved
å fordele eierandeler,basertpå prinsippetom sonetilhørtghet,dvs. i hvilke lands soner de respektiveprosentandelerav fiskebestandene(stort sett) befinner
seg. Dette kan det værevanskeligå enesom, og man
vil dalrunnety til ad-hoc-anangementer,
hvormankan
bli enigeom en eller annenkortsiktig og vilkårlig fordeling av iftke-prejudiserende
karakter. I tillegg vil de
fulige kvoteavtalenekunne omfatæ giensidigelcvotebytter.
Jegvil understrekeat detteer avtalerav enormøkonomiskbetydningfor Norge. For eksempelskalnevnes
at våre fulige kvoteavtalersåvel med EU som med
Russlanddreiersegom adgangen
til å høstefhkeressurserav en verdi på flere milliarderlconer.
I forbindelsemedenkelæaVdisseforhandlingeneer
detblitt sagtat norskemyndigheterhar vært for ettergivende. Men vi skal her huskepå at Norgekonfrollerer
enonnehavområder,
havområdersom dessutener blant
de rikestei verden. Ansvarligheter et førendeFinslpp
for norskressurs-og miliøpolitil*. Ogsåvårespesielle
naturgitteforutsetringervil ofte giøre det nahrlig for
osså fumtadenansrarligerollen i disseforhandlingene.
Detteinnebærerat manfra norsksideav ogtil - for i det
heletatt å ffi til noenavtale- må alseptereløsningersom
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i utgangspunktet
ilfte oppfattessommatematiskrettfeil
dige settmed våreøyne.Ved å bidra til en'løsningsom
sikreren forsvarlig totalforrraltningog et høyestmulig
langtidzutbytteav den aktuelle fiskebestan4vil det
imidlertidi detlangelerpkunnevisesegat detlønnerseg
å betaledet som opplwessom et høy pris på kort sikt
fremfor å folnrsereensidigpå å skaffeNorgeen stenst
mulig kortsiktig gevinst.
Når så er sagt,må det ogsåleggestil at det ogsåi
fremtidenber væreenviktig målsettingfor norskemyndigheterå ateide for at vi fortsatt sikresen rettferdig
andelav ressurs€oe
somskal fordeles. Sentalt i deme
Detteprinsammenheng
er sonetilhørighetsprinsippet.
sippeter godt foranket i halretten og har vært fenende
for norskeposisjonertidligere. Det vil det væreogsåi
fremtiden.
Kontmll og overvåkning
Fordelingav bestandene
er imidlertidbareen del av det
totalebildet. Ibnholl og overvåkninger like viktig i
kyststratssammenheng
som på det åpnehav. Dette blir
grad
ogsåi stadig større
reflektert i det fiskeri-samarbeid vi har utviHet med andre kyststateri NordAtlanteren.I tillegg til detstadigmer instihrsjonaliserte
kontoll- og overvålaringssamarbeid
vi harutviHet med
på fiskeriområdetvåreto viktigstesamarbeidspartrere
Russlandog EU - har Norge ogsåavtaltbilateraleordningermed flere av EUs medlemslandsart de andre
lcyststatene
i vårenærområder.
Dette samarbeidetomfatter blant annetutveksling
av personellog relevantedatc og i shdig $tørregrad
ogsåsatellittovervåkning.Det har allercdegrtt synltge
resultaterog vil forhåpentligvisføre til en enda mer
effektiv og rasjonellfon"altningav vårefelles fiskebegiør
shnderi årenesomkommer.I dennesammenheng
Fiskeridirektoratet
og detnorskekontollverket enbetydelig innsats. Norskekonfioll- og regulerings-myndigheter innehar en kompetansehelt i verdenstoppen.
for Norge,
Dettehar da ogsåbliu en viktig eksportr,"are
bådetil land i våre nærområderog til mer $erne støk
av verden.
I dennorskemodellenutgiørkonroll på sjøenet sentalt element.Dettestiller spesieltkav til denvirlaomhet som utøvesav l(ystwkten. Både når det gielder
overvåkningog håndhwelseav reguløingstiltakpåfiskefeltene,og i forbindelsemedutøvelsenav vår suverenitet er Kystraktur blifr s0adigviktigere for Norge og
norskeinteresser.DennorskeKystvaktener ogsåi ferd
med å fti en viktig rolle når det gieldersamarbeidom
kontoll og håndhwelsepå det åpnehav. Det bør være
at vi klarer å
et fremtidig mål for norske
oppfyllevåre internasjonale
forpliktelserog ambisjoner
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i så måte,samtidigsom det ilke går på bekostningav
kontoll og overvåkningi nasjonalefarv"ann.
Kystraktloven,somhådæikraft i 1999,byggerpå de
mest modernehavretBligeprinstpperfor kyststatenes
jurisdiksjoni ulike havområder.Denvil ogsåkunnetilpassesnyekonfroll'og håndhevelsesoppgaver
sombl.a:
vil følge av ikrafthedelsenav FN-avtalenav 1995.
Norge - et foregangslandpå havforskning
Forskningerselvefundamentetforall forrraltringav de
leve,ndemarineressursene.En bærekaftig forv"alming
av ressursene
avhengerav et best mulig vitenskapelig
grunnlag. Ogsåi så måte er Norge blant de toneangivendelandinternasjonalt.Vi har solidenadisjonefsom
byggerpå det arbeidsomi sin tid ble utført av pion6ner
som G.O. Sars, Fridtjof Nansen og Johan Hjort.
Sentralti såmåte står den ekspertiseog det erfaringsgnrnnlagsom Havforskningsinstitutæt
har opparbeidet
seggiennommer enn 100år. Men ogsåintemasjonalt,
ikke minst giennom Det Internasjonale Råd for
Havforskning(ICES), har norskeforskeresinnsatshatt
storbetydning.Sammenmedsineutenlandskekolleger
har de hvert enesteår utarbeidetden biologiskerådglning - selve grunnlagetfor forvaltningen av fiskebestandenei Nord-Atlanteren.De,nenormearbeidsmengden som detteutgiør, forutsettersamarbeidoverlandegrensene. Dette internasjonalesamarbeideter også
nødvendigi lys av behovetfor en felles, og omforent
fors€elseav omfangetav de ressursersom vi skal forvalte i fellesskåp- en forståelsebasertpå et vitenskapelig grunnlag
side har vi lenge sett
Fra Utemiksdepartementets
betydningenav utveksling av kunnskapog erfaringer
mellom havforskerei Norge og andre land. Derfor
ømskervi ogsåå legge forholdenetil rette for et godt
samarbeidmellom norskeog utørlandskeforskningsmiljøer. Detteer et arbeidsomvi vil styrkei årenesom
kommer.
Havforskningens
utvikling i løpetav det århundretvi
har lagt bak oss,har bidxatttil å fremskaffeet mer helhetlig bilde av det marine mi$ø. Dette bildet utviser
samtidigen viss fokusforskyvning- fra et enkeltbestil et økotil et flerbestandqp€rqpeldiv
tands-perspektiv
systemperspektiv.Tio viktige problemstillinger som
har reist erflerbestandsforvalt'
dennenye lcnnnskapen
ning og hawniljøetsbetydningfor fhkeriene.
Fonaltning av sjøpattedyr
Førshevnteproblemstilling- fle,rbestandsforvalhing
om forvaltring av sjøpatbringerossovertil spørsmålet
tedyr - hval og sel. Tradisjonelthar hvalfangstog selfangstvært en viktig del av grunnlagetfor bosettingen
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langsnorskekysten- hvilket fortsatt er tilfellet. Vel så
viktig er det imidlertid at disseto næringeneogsåutgjen
en nødvendigdel av en ansvarligsamletforr"altningav
t et slikt
de le\t€tdemaxineres$rseri vårenærornråder.
bilde kan man il*e utelatehval- og selartene,
hvis man
skatfil til et balansertog bærekraftigressursuthk
Detteer et budskapsom det er viktig å formidle ut
over landetsgrenser.Det er dessverreså at norsk sjøpattedyrforv"altdngfre,mdelesmøter lite fors6else i
mangeland. Dettetil trossfor at vi *an dohrmentereat
våre fangstnæringerutøves på solid viænskapelig
grunnlag,i tråd med prinsippenefor ansrarligressursforraltdng.
Ikke minst innenforDen InternasjonaleHvalfangstkommisjon(IIVC) og innenforKowensjonenfor internasjonal handel med fiuede dyre- og plantearter
(CITES),har Norge\iempet en tåtnodig kampfor å fii
giennomslagfor prinsippetom bærekaftig ressursfovaltring tuftet på et vitenskapeliggrunnlag. I denne
kampenhar vi ogsågiort fellessakmedalledeland som
\iemper for sin rett til å utrytte sineegrrenaturressurser
på en fomuftig og bærekaftigmåte.
Selvom dettil tiderkan synesåværeet langtstyl&e
igjenfenvi har oppnåddfull internasjonala}septfor vår
kanjeg forsikre om atvi ikke på
sjøpattedyrforvaltring,
noenmålehar gltt opp denkampen. I norskuæmikspolitikk er hvalsakeiren merlæsak.Om man noe flåsete
er det
sier at vi har et intemasjonaltmarkeringsbehov,
prinsippereller hørsyn
riktig: Vi har flere overordnede
somvi ønskerå markere.Jegskal spesieltnermeto:
l. Hwde vår nasjonalehandlefrihet- irnenfor ramm€n av avtalefestede
intemasjonaleforpliktelsernår det gjelder spørsmålav vital betydningfor vårt
land.
2. Henrynettil å ha en helhetligog konsistentpolitilft
på områdenemrliøvemog ressursfovaltfng.
Nfu det gielder det f€rrste,er forholdet at hvalfangsten
nok er en liten del av vår fiskerinæring,men det er en
pdnsipieltviktig del. De problem-stillingersomgielder
hvalfangsten,er de sammesom giør seg gieldendei
an&e sammenhenger
hvorvår forr,'altningavhavetsressurserstårpå spill. Den type anslagsomvår hvalfangst
utsettesfor, kan i nesteomgangtrue medå underminere andredeler av vår fiskerinæring.Hvis vi i halsaken
gir avkall på vår nasjonalehandlefrihet- avkall på de
rettighetersom vi har og som ogsåer nedfelti-internasjonaltforpliktendeavtalwerk- ville vi svekkebådevår
egenposisjonog det avhlwerk som vi me,lrerer nødvendigfor å ha ordnedeforhold inæmasjonaltmedhensyntil forvaltningenav havetsressurser.
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Jegnevntevidere he,nsynet
til å ha en helhetligpolipå
tikk
områdenemiliøvem og ressursforvalming.Her
må det væreen frwerdig
. En rasjonell
miljapolitilh - som Norge gierneemskerå bli identifisertmed- må ogsåomfatterasjonellressursforvaltring,
somen helt nødvendigkomponent. Hvis y61miliø- og
ressurspolitilk skal væreseriøsog troverdig- og det
ømsker
vi at denskalvæ,re- må denværekonselcvent
og
helhetlig. Sjøpattedyrene
utgiør en viktig del av det
sartlde marine økosystenlog hralfangst er derfor et
nødvendigelementi en flerbeshndsforv"alhing
eller en
økosystemforvaltning
av vårehawessurser.
Ogsåi åre,nesom kommervil Norge giøresifi ytterstefor å å giennomslagfor at miljø- og ressursforv"altning skal vænebasertpå fonruft, og ikke uformes ved
knefall for wangforesti[ing€r som visse pressgrupper
har sefi seg tjent med å fremme. Som tidligere vil
Utenriksdeparæmentet
deltaaktivt i arbeidetfor å vinne
inæmasjonalforståelsefor vår hal- og selfangst.Her
vil ogsåvår yfie etat - utenrilcsstasjone,ne
- ha en nøkkelrolle. Gjennom våre ambassader,delegasjonerog
konsrlatervil vi forbatt qpresakligognøkteminfofinasjonog imøt€gål<ritiHc
Havmiliøe8 betydning
Den andreproblønstillingenjeg nevnte- havmiljøets
belydningfor fislceriene* €r kans\ie kommetlitt i skyggenav enkeltesiderved sjøpattedyrforv"altningør.
Selv
om forutdringer i havmiljøetLrankommelangsommere
enn en&inger i bestandsnivået'på
viktige fiskeslag,er
det fikerrelgrunn til å ta marin forurensningpå alvor.
Ibnselcvense,ne
av at man ilke er fene-rari forhold til
menneskeskapte
endringerav detmarinemiliø, kani det
langeløp værelike ødeleggende
som overfiskeog feilslått fonaltning. Det intemasjonalesamarbeidetfor å
berllaredet marinemiljø i Nordøst-Atlanteren
- i første
reldcegiennom OSPAR-og Nordsjø-prosessene
- vil
derforværeviktig i årenesom kommer. Ulytken med
atomubåten'T(ursk"for to år siden rmdersteketogså
behovetfor et endasterkereog tetteresamarbeidmellom
Norgeog Russlandom miljøovervåkningog tiltak mot
atomforurensning i Barentshavet. Utenriksdepartementetvil fortsettebesfebelsenefor å få sterkere
fiemdrift i dettesamarbeidet
MedenuWiHing somtolig i stadigstørregradgåri retningur økos.vsteryfqtalning,vil det etterhvertoæåbli
vanskeligereå definere gr€ns€nemellom vern av det
marine miljø og mer ffadisjonell fiskeriforvaltring.
Ikke minstspørsmåletom rnarinevenreområder
aktualisererdenneproblemstillingen.
I St.meld"nr. 12 (2001-2002)"Rent og rih hart"
bebudetRegieringenå ville uWiHee,nmer helhetligog
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forvaltring av vårehavområder.Soni
økosystembasert
et førsteslaitt i såmåæer detnedsatten styringsgruppe
underM[iøverndepartementet
for å utarbeideen helhettig forrraltningsplanfor Barentshavet.Uten å behøveå
problematise,re
dettenærmere,kan vi utenvidereslåfast
aspekter.
at tiltak av dermeart ogsåhar inærnasjonale
At miliøhensyni økendegrad blir int€gert i fiskerifonralhingener ennødvendigog ønsketutviHing også
sett med norskeøJhe. Det er likwel viktig at norske
er våkneog ofrensive,
myndigheteri disseprosess€ilre
slik at vi ikke endeiopp med løsningersomikke $e,ner
våreinteresser,
eller somstider mot detforvaltfngs- og
bwaringssystem som allerede er etablert giennom
Hanettskonvensjonen
og andrerelevanteintemasjonale
miljøavaler.
Samarbeidmed utviklingsland
I tillegg til vår deltagelsei inæmasjondtsamarbeidom
på detåpnehav
forv"altningav lwendemuine ressurser,
har
Norge også et
kyststater,
og mellom "likestild'
på
utstakt samarbeid fiskeriområdetmed flere land i
den såkalæ"Tredjeverden". Faktiskvar det et fiskerii krdia på begynnelfaglig prosjekt- Kerala-prosjektet
på norsk
senav 1950-tallet- sommarkertebegynnelsen
offisiell utviklingsbishnd I de senerefu har Fislceridirektoratetog }larforskningsinstituuetgiort enstorinntil land i
satsfor å bygge opp forrraltringskapasit€t€n
siden,
Afrika ogAsia. t tilleggtil den bistandspolitiske
vil et slikt samarbeidogsåbidra til å fremmemer generelle og prinsipiellendlsefiinger om ansrarligressursfonalfrdng.
Et nærtog tett samarbeide
meduMHingslandene,og
\llar av
da særlig uJand med klare kyststatsint€resse!
storviktighet for å fr giennomslagfor norskesynspunkpå 1970-og 80-tallet.
tsr underhavrettsforhandlingene
Vd å bidra til at stadig flere kystshbr filr en reell
mulighettil å forwlæ egneressurseri de økonomiske
sonene,vil man ogsåbidra til en mer rasjonellog forglobalt sett. Dette er klart i
svarligressr.usforvalhing
norskinteresse,og burdeettervårt syn ogsåværEi alle
landsinteresse.
Konkludersnde betraldninger
Deter ingentvil om atNotgekommertil å qpilleenvikhavalrtørogsåi fismtiden. Vi
tig rolle sominternasjonal
vil fortsetteå væreen viktig bidrags)'teri afteidet for å
fil slufi på uregul€rt,uapport€rt og ulovlig fiske, det
væresegpå det åpnehaveller i de økonomiskeson€ne.
Vi vil ogsåi fremtidenha mye å tilføre andreland både
når det gielderkonfioll og wervåkning,og når d* gielderharforskning.
Norge vil fiolig ogsåi årenesom kornrnerspille en
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sentralrolle internasjonalt
nårdetgjelderå fremmeprinsippetom bærekraftigutnyttelseav nahrrressursene.
Vi
vil herunderogsådelta aktivt i utviklingen av økosystemperspektivet
i forvaltringen av de marine levende
ressursene,
og i utnyttelsenav de nye mulighetersom
dennetilnærmingenåpnerfor.
Tilbaketil spørsmåletom vårepåvirkningsmuligheter i internasjonale
fora: Om forholdetstateri mellom
er detblitt sagfat"en støt hør ingen venner,kun inter
øssey''(utualelsen
er vekselvisblitt tillagt den russiske
feltherreSuvorov,den prøyssiskemilitærteoretikervon
ClausewiE,og dentyskestatsmannvon Bismarck).
Et stykkepå vei er denneobservasjonen
riktig. I sitt
intemasjonalesamkvemsøkerstater- legitimt nok å
fremme sine nasjonaleinteresser,og inngår allianser
med detteperspektivetfor øye. Men detteer ikke hele

virkeligheten.InternasjonalpolitiL:ker ilJ<ebæeet nullsum-spillhvor denenesdøder denannensbrød. Stater
har ikke bare snewe interesser,som kan {ene som
grunnlagfor pragmatiskeallianserog kortsiktigesamarStaterkan ogsåha et verdifellesskøp,
beidsrelasjoner.
av
somkantjenesomgrunnlagfor samarbeidsrelasjoner
karakter.
langsiktig
og
stabil
mer
For et lite land, som ikke kan gjøre regningmed å
kunne fremme sine nasjonaleinteresserpå en effektiv
måte gjennommaktpolitikk eller bruk-og-kast-baserte
samarbeidsformer,
er det av vital betydning å kunne
dyrke frem et genuint og robust verdifellesskapmed
andrestater.Anvendtpå dennemåtenhar hawessursene lengegrtt Norge en betydeligpåvirloringsmuligheti
intemasjonalefora, og det vil ogsåi fremtidenværevår
bevissteog langsiktigepolitilh.

Fylkesmanni Oslo og Alcershus,Hans J Røsjordeholdt en
inspirerendetalefør maten.

Glitrendevisevert,som noraalt, Jan F Andersen:Gott.

Lise Reinertsen,mangeårtgmedlemav hovedstyreti muntersamtale.
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