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Et prinsipp til besvær
den foregåendeartikkelen har vi sett på hvordan det såkalte sektorprinsippeffor etablering
av statssuvereniteteller jurisdiksjonelle rettigheter over et geografiskterritorium har utgjort
en anstøtsstenog i over hundre år har vært en
hodepine for norsk utenrikspolitikk.' Det har vært en
plagsom gjengangersorn har hjemsøkt og gitt føringer for landets utenrikspolitiske overveielseri fierne
og nære himmelstrøk, i perifere anliggender så vel
som i saker hvor vitale nasjonale interesserhar vært
berørt. En konsekvent awisning av dette prinsippet
har vært en rettesnor for norsk politikk i Arktis såvel

Antarktis'vedkommende skulle i4ngåelseni 1959 av
Antarktistraktaten innebære at de tidligere suverenitetskonflikter for alle praktisfte formål ble bilagt ved
at de respektivenasjonalekrav+å å si ble "lagt på is".
Dette uwiklingsbildet har nødvendigvis også
medført at sektorprinsippet iJag-har tapt det meste

av sin tidligere aktiralitet somtcma for faglig drøftelse.
I den grad sektorprinsippet t"nradseres i nyere faglitteratur, er det derfor i horædsakmbd et historisk eller tilbakeskuendeperspektiv for øye (f.eks. Bjørnsen
2010; Forbes & Arrnstrong 1995; Thorleifsson 2006;
Timtchenko 1997). Noen nye definisjoner, forståelsesmåtereller tilhørende argumenter har i nyere tid
som i Antarktis.
ikke kommet til. Selveprinsippet som sådantbehøver
Som tema for den faglige diskurs hadde prinsippet sin glanstid 80-100 år tilbake. I lys av de til dels såledesikke underkastesnoen ny drøftelse,og det skal
uavklarte jurisdiksjonelle forhold som dengang ennå heller ikke gjøresi denne artikkelen. Det som imidlertid fortsatt er av interessei dag, er hvilke spor prinsiprådet i polarområdene,var spørsmålvedrørendeprinsippets definisjon(er), dets anvendelse,begrunnelse pet har satt etter seg: Hvordan det er blitt anvendt,
hvordan relevanteaktører har forholdt segtil bruken,
samt tilhørende argumentasjon gjenstand for omfattende interesseog drøftelse, først og fremst blant samt hvilke politiske konsekvensersom i ettertid har
folkerettslærde,men ogsåblant et mer statsvitenska- avtegnet seg. Og det er nettopp i denne henseende
at norsk politikk vis-å-vis sektorprinsippet utgjør et
pelig eller praktisk/politisk orientert kommentariat
og aktørmiljø. Dette er imidlertid en diskusjon som
for lengst er kommet til veis ende. Med sin oppsummerende artikkel "Folkerettsligespørsmålvedrørende
suverenitetsspørsmåli Antarktis" i lnternasjonal PoIitikki1968 skulle den norske folkerettsjuristenTrygve
Krogdahl på sett og vis representereavslutningen av
en epoke hvor disse spørsmålenevar gjenstand for
seriøseakademiskestudier og/eller debatt (Krogdahl
1968:274-284).
De senereårs uwikling har gjennomgåendemedført stadigmer avklarteforhold hva angårjurisdiksjon
og relaterte spørsmål i polarområdene. Fot Arktis'
vedkommende var såledesspørsmåletom suverenitet
over land og Øyer allerede i det store og hele avklart
i og med Haag-dommen i Grønlandssakeni 1933,
mens utviklingen i havretten (med slike milepæler
som Kontinentalsokkelkonvensjonenav 1958 og FNs
Havrettskonvensjonav 1982) har medført alment aksepterterammer for statersjurisdilsjonsutøvelse over
arktiske sokkel- og havbunnområder samt til delsi havet over (jfr. etableringenav økonomiske soner). For

fortsatt aktuelt kasus.
Inngåelsenav den norsk-russiskedelelinjeavtalen
i Barentshavetskulle i så måte medføre en endring i
det underliggendepremissgrunnlag' Andre statersanvendelseav sektorprinsippet fremstår ikke lenger som
noen trusel mot norske interesser.Det kan derfor synesbetimelig å spørre segom hvilken betydning dette
prinsippet har i dag,herunderogså- noe kjettersk- å
stille spørsmålet om det ikke nå kan være på tide å
gravleggedette spøkelset?
En slik drøftelsehar særligrelevansnår det gjelder
den spesiellegrensedragningenfor det norske kravsområdet på det antarktiske fastland- en sak som i sin
utforming var en konsekvensav overordnet norsk politikk vedrørende andre makters anvendelseav dette
prinsippet. Denne grensedragningentjente i sin tid
som et instrumentelt uttrykk for overordnet norsk
politikk vedrørendesektorprinsippet. Er dette formålet fortsatt relevant, eller har vi å gjøte med en anakronistisk forestilling som tiden er inne for å avskrive?
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Arnrisnin g av sektorPrinsiPPet;
En vedvarende norsk utenrikspolitisk doktrine
Norges erfaringer med andre lands sektorkrav i polarområdene- slik disseerfaringeneer beskreveti det
foregående- dannet såledeset bredt bakteppefor den
norske anneksjonen 14. januar 1939 av den delen av
det antarktiske fastland som senereskulle få navnet
Dronning Maud Land.' Da det ble aktuelt å annektere
land på det antarktiske fastland,var motstanden mot
sektorprinsippet et fast og for lengst innarbeidet element i Norges polarpolitiske overveielser' Å definere
det norske kravsområdetsom en sektor med topppunkt på Sydpolenvar derfor prinsipielt uakseptabelt'
selv om andre land fulgte en slik praksis' Regjeringen var ytterst bevisst på dette, og det var derfor en
vel gjennomtenkt formulering som Koht benyttet da
han definerte det annekterteområdet som ""'fastIandsstrøndai Antarktis ... med det landet som ligg
innafor dennestrandaog det havetsom ligg innåt "
""
uten å angi noen avgrensningsydovermot Sydpolen'
På denne måten markerte man at den norske delen av
Sydpollandet- til forskjell fra andre staterskravsområder - ikke utgjorde noen sektor.
For Norge var analogienmellom de nordlige og de
sydligepolarområdene- Arktis og Antarktis - en bærebjelke i en helhetlig doktrine. Det var såledesingen
tilfeldighet når stats- og utenriksminister Mowinckel
alleredei sin foran omtalte samtale(seartikkelensDel

eringenog utenrikminKO il STR U KTIV U KLARH ETz Regi
i
isterHalvdanKohtstøttetsektorptinsippetpraksis,menikkei ord'

uansett ikke umiddelbart forståeligfor den uinnvidde'
Ulike karttegneresforsøk på å anskueliggiøreden omI) med den britiske sendemanni Oslo 21' desember
at det ikke finnes noen definert avgrensning
1929,fastsloat Norge tok avstandfra sektorprinsip- stendighet
å tegne inn, har omfattet effekter som stiplede linjer,
pet, i syd såvel som i nord.
sikk-sakk-strekerog bølgelinjer, uten at dette fullt ut
Ved den spesielle- om enn noe kryptiske - utforom Dronning
har kunnet forklare saken.'Spørsmålet
mingen av grensedragningenhadde Norge lagt ut en
gjenstand
vært
tidvis
Lands grenserhar da også
viktig politisk markør. Det var imidlertid en markør Maud
ordskifte, hvor ulike observasjoner og
med svakheter som fortsatt i dag gjøt seg gjeldende' for offentlig
er kommet til uttrykk. Som eksempel
Et kompliserende forhold er såledesat kravshaverne oppfatninger
visestil den debatten som utspant segi
på beggesider av Dronning Maud Land definerte sine i så måte kan
Aftenpostensspalterfebruar/mars 2005' utløst av Paul
krav som sektorer, med grenser som gikk helt inn
refererte kronikk 26. februar (Bendiksby
til Sydpolen. Dermed fremstår det norske bilandet Røersforan
2005)'
jfr' ogsåomtale i Skagestad
på kartet likevel med en sektorfasong,definert ikke 2005;Thngen2005;
eksempelpå at heller ikke norske mynved egne grensermen ved naboenesgrensedragning' Et litt kuriøst
digheter alltid har hatt helt klar kontroll på hvordan
Dette gjør den optiske effekt av den norske markøer utgivelsen1' juli 1957av et
ren langt på vei fiktiv. Poenget med den noe spesi- sakenbør visualiseres,
Maud Land ble avbildet som
elle utformingen av Dronning Maud Lands grenserer frimerke hvor Dronning
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en iøynefallendesektof noe som utløstespørsmål
fra utenlandskeambassader i Oslo om det var så at
Norge nå hadde oppgitt
sin motstand mot sektorprinsippet.
Norges
motstand
mot sektorprinsippet lå
i virkelighetenfast. Den
videre politiske utviklin-
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ske ikke-anerkjennelsen
Hvordantegneensektorsomikkeerensektor?Foto:NorskPolarinstitutt.
av sektorprinsippet i syd, KUNSTSWKKET:
var behovetfor en konsistent holdning av hensyn
til landets interesseri nord. Og mens roen senketseg sektordekretet fra 1926 (Østreng 1986; Timtchenko
1997: 34), mens Norges utgangspunkt for forhandover Sydpolkontinentet skulle derimot utviklingen i
lingene var prinsippene fra KontinentalsokkelkonArktista en annen vending.
Fra og med 1970 skulle "sektor-spøkelset", dvs. vensjonenav 29. april 1958 (se ogsåSkagestad1971:
23-26). Denne konvensjonen (artikkel 6) fastslår at
de problemer som dette prinsippet førte med segfor
Norges vedkommende,vende tilbake med fornyet og avgrensning i slike saker primært skal fastsettesved
forsterket aktualitet i nord. Denne gang skulle temaet avtale mellom partene, subsidiært - i mangel av slik
bli spørsmålet om den maritime avgrensning i Ba- avtale- at grensenskal følge den linjen som ligger i lik
"likerentshavet,et spørsmålsom skulle medføre 40 år med avstandfra de to parteneskystlinjer (den såkalte
forhandlinger mellom Norge og Sovjetunionen/ Russ- avstandslinjen",populært om enn noe upresist gjerne
land før det lyktes å finne en løsning. Mens spørs- kalt "midtlinjen"). Selvom Norge alleredepå et tidlig
målet i utgangspunktet gjaldt kontinentalsokkelen, stadium av forhandlingene signalisertevilje til å søke
medførte uwiklingen av havretten, herunder etable- en kompromissløsning,var det hele tiden - i samsvar
med den for lengst fasttømrede nasjonale doktrine ringen av 200 n. mils økonomiske soner' at forhandlingstemaet underveis ble uwidet til også å omfatte maktpåliggende å unngå et sluttresultat som måtte
grensedragningeni havet over.' Fra sovjetisk/russisk
side ble det i disseforhandlingene argumentert ut ifra

innebæreakseptav sektorprinsippet.
Inngåelsen 15. september 2010 av Overenskomst
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mellom Kongeriket Norge og Den RussiskeFøderøsjon
om maritim avgrensningog samarbeidi Barentshøvet
og Polhavet (populært kalt Delelinjeavtalen), som
trådte i kraft 7. }u/ri2011,medførte en grenselinjetilnærmet midt i mellom sektorlinjen og likeavstandslinjen. For såvidt kunne forhandlingsresultatettolkes
som en seier fo.r Norges konsekvente og tålmodige
ikke-anerkjennelseav sektorprinsippet - en seier for
en politikk tuftet på en av norsk utenrikspolitikks

ikke ved Kohts formuleringer fra 1939. Snarerevil det
være en stadfestelseav en virkelighetsforståelsesom
også tidvis er kommet til uttrykk i offisiell sammenheng. Som et eksempeli såmåte kan nermesat norske
myndigheter i informasjonsheftet Norge i Antarktis,
som ble utgitt i 1993 (Utenriksdepartementet1993:
9-10) beskrev Dronning Maud Lands utstrekning i

følgende ordelag: "Dronning Maud Land dekker en
seksdel av det antarktiske kontinent. Det omfatter
området mellom 200 vestlig og 450 østlig lengde,og er
mest sentraleog hevdvunne doktriner.
bortimot syv gangerstørre enn Norge." Denne beskrivelsen svarer i realiteten til et område som omfatter
Tilbake til fremtiden:
hele sektoren- helt inn til Sydpol-punktet. I påfølPå tide å gravlegge spøkelset?
Det er neppe noen uenighet om at Norgeskonsekven- gendesetning ble det likevel tilføyet - nærmestritualmessig- at grensensydoverikke er definert. En annen
te, konsistenteog prinsippfasteholdning har tjent landets interesservel. Det er imidlertid intet ufravikelig publikasjon av offisiell karakter gir følgende beskriaksiom at prinsippfasthet nødvendigvis ogsåmå bety velse(Utenriksdepartementet1998:17): "The areaof
Dronning Maud Land is about 2 million km2,or about
fastlåsteposisjoner i politikkens praktiske utforming.
Mitt poengi dennesammenhenger at med Delelinje- 116of the Antarctic continent. The borders towards
avtalenpå plass- som en politisk og rettslig realitet - er the South Pole and at seahave not been defined".
Behovet for å markere avstandtagentil sektordet ikke bare lykkes å overvinne en usikkerhetsfaktor
og en lei hemsko for utviklingen av de norsk-russiske prinsippet var tidligereen politisk realitet. Det er det
bilaterale forbindelser i Barentshavet. Det betyr fak- ikke i dag. Vår prinsipielle holdning til sektorprinsiptisk også- i videre forstand - at de bekymringer som pet som grunnlag for suvereniteti polarområdene er
sektorprinsippethaddevoldt for Norge iArktis, nå må fortsatt gyldig, men selvesektorprinsippet har tapt sin
tidligere relevans- iallfall i den forstand at det ikke
kunne ansessom et tilbakelagt stadium.
Dette forholdet aktualiserer samtidig spørsmålet
om det også for fremtiden tjener noen hensikt å tviholde på den noe forvirrende - og nå ogsåanakronistiske - forestillingen om at Dronning Maud Land ikke
har noen fast avgrensningsydover. Norges ikke-anerkjennelseav sektorprinsippet er et så vidt solid etablert faktum at vår posisjon i så måte neppe ville lide
noen vesentlig svekkelsedersom vi gjorde gjeldende
en presiseringom at Dronning Maud Lands utstrekning anseså omfatte hele omr&detmellom de britiske
og australskekravsområder,dvs. mellom 200V. og 450
Ø. Dronning Maud Land ville dermed også- prinsi-

lenger utgjØrnoen trusel mot Norges interesser.
Fordelenemed en presiseringav ovennevnteslag
ville ligge på flere plan: Rent konkret ville det bety
harmoniseringi vårt forhold til de
en grensemessig
på det antarktiske fastøvrigesuverenitetsinnehavere
land, noe som bare kan virke positivt inn på hele det
vidtrekkende samarbeidsmønsteretsom er etablert
under Antarktistraktaten, og derigjennom også befeste Norges posisjon som en seriøs aktør og samarbeidspartner. På det mer abstrakte plan ville dette
samtidig innebære en konseptuell tilpasning av vår
virkelighetsforståelsetil de omgivenderealiteter' Dernest ville det bidra til å ferne den forvirringen som
hittil har rådet, på kart og i media så vel som blant
det kunnskaps-søkendepublikum, med hensyn til
Dronning Maud Lands grenser,utstrekning og definisjon. I tillegg kommer det psykologiskepoeng ved
å kunne kvitte seg med den skyggensom frykten for

pielt og formelt - strekkeseghelt til Sydpolen.
Det må understrekesat de tanker som luftes her,
ikke innebærernoen kursendring i forhold til etablert
norsk Antarktis-politikk. En presiseringav vår forståelseav Dronning Maud Lands avgrensningberører inlover eller forskrifter har ingen konsekvensermed
-gen
sektorprinsippet i over hundre år har lagt over norsk
hensyntil inngåtte avtalereller forpliktelser, og roRer
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M O D ERN E I S HAVs I M PERlALl 5M Ez DronningMøud Land et nestensyvgangerstørreenn Norge'
Foto: Torbjørn Kj osvold.

på en måte
polarpolitikk og overviktige delerav Norgesutenriks- Lands grenser måtte derfor formuleres
segom
politikk i videreforstand. Denneskyggenfortoner seg som uttrykkelig tilkjennegir at det kun dreier
hele tiden
nå som et skrømt fra en forgangentid, - et spøkelse en praktisk presiseringav et forhold som
form
for utvihar vært en realitet,og ikke betyr noen
som tiden er inne for å gravlegge.
anneksjonen
Det springendepunkt i dennesammenhenger at delseav det kravsområdesom inngikk i
områdetssektor-konfigurasjonville være en følge av
andre parters grensedragninger,og vel å merke ikke
som et uttrykk for noen norsk sektor-definisjon,ei
heller som noe uttrykk for en ny og ekspansivnorsk
politikk.
Men, kan det spørres- ville ikke et mulig ankepunkt mot en slik presiseringkunne værehensynettil
Antarktistraktatensartikkel IV som fastslårat ingen
nyeterritorialkravskalfinne sted?Det er bestemtikke

av 1939.
Det er i denne sammenhengrelevant å påpeke
at de senereårs utvikling innen havrettenhar utløst
spekulasjonervedrørende spørsmåletom eventuell
etableringav maritime grenseri Antarktis - det være
segfor territorialfarvann,Økonomiskesoner eller for
de respektivekontinentalsokkkelområder.Hensetttil

bestemmelsenei Antarktistraktatens artikkel IV har
kravshavernehittil utvist tilbakeholdenheti så måte'
dokumentasjon
i Norgesinteresseå utfordre traktatensbestemmelser Enkelteland har imidlertid fremlagt
ved sine
hverkenpå dette eller andre sentralepunkter, ei hel- på utstrekningen av kontinentalsokkelen
Kontinentalsokkeller å provoserede øvrige traktatparter gjennom en respektivekravsområder for FNs
Australia (i 2004)
handlemåtesom på noen som helstmåte kunne skape kommisjon. Dette gjelder således
vedkommende
inntrykk av at Norge skulle nærebaktanker av en slik og Norge (4. mai 2009). For Norges
liggerutensom
art. En eventuell redefinering av Dronning Maud gjaldt dokumentasjonenBouvetøya
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Dominion ofCanada (1907)SenateDebates(February20' 1907):

virkeområde- og Dronning 266-273.
for Antarktistraktatens
(2004)Norsk polarhistorie'
Maud Land,som ligger innenfor' Det ble herunder Drivenes,Einar Arne & Harald Dag lølle
Forlag.
Gyldendal
utenriksministerJo- Oslo:
opplyst(i uttalelseav daværende
Fairley,T.C. (red.) (1959)Sverdrup'sArctic Adventures'London:
Antarktis-samartil
hensyn
nasG. Støre)at Norgeav
Longmans; 277.
the
behandle
å
FNs Havrettskonvension(1982)r United Nations Conventionon
ikke
om
Kommisjonen
bedt
hadde
beidet
December1982' Overviewand full text; http:i/
l0
of
Sea
of
the
Law
som gjaldt Dronning Maud Land' www.un.org/Depts/los/convention-agreements/convention
dokumentasjonen
-overfrem- view-convention.htm.
imidlertid dokumentasjonen
For Bouvetøya'ble
(1995)The "sector Principle":
lagt til behandlingpå vanlig måte (Utenriksdeparte- Forbes,Vivian& PatrickArmstrong
Boundary and SecurityBulletin'
IBRU
Examples.
TWoIndian Ocean
mentet 2009). En eventuelletableringav maritime lanuary 1995:94-98.
grenserfor Dronning Maud Land ville i tilfelle bety fure, Odd-Bjørn (1996)Norsk Utenrikspolitiklc historie Bd 3 Melmot nord som lomkrigstid lg20-lg4}. Oslo:Universitetsforlaget'
at manfiLk på plassdenavgrensningen
(1940)Digestof International Law,Vol'l' Washi1939såvel somse- Hackworth,Green
manvedanneksjonsbeslutningen
ington: 463-465.
nerehar unnlatt å definere.Ut ifra en strengfortolk- Hegge,PerEgil (1996)Otto SverdrupÆdri Rådløs'Oslo:I'M'
er detteimidlertid noesom StenersensforlagA./S:192.
ning avAntarktistraktaten
sted' Morensomste
Æf Håkon Hoel,Alf Håkon (2011)En grenseforverdens
Norgetrolig vil avståfra. Somstatsviteren
genbladet25.02.2011.Tilgjengeligpå http://www'imr'no/publikadøgsak- sjoner/andre-publikasjoner/kronikkeri
2011/en-grense-for-verHoel har formulert det: "Det er derfor ilrJr.le
eller
soner
dens*ensomste-sted/nb-no/.
marine
(forf.
etablere
å
uth')
tuellpolitikk
Hoel, Alf Håkon (2012) Grenserogsåi sør? FiskeribladetFiskaren
trekkegrenserher" (Hoel 20ll; jfr.ogsåHoel 2012)'
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Dennesubtiledisgrensedragnings-verktøy.
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diskusjon,er dog ikke vesentligi foreliggende
sammenheng.Videre i denneartikkelenvil
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derfor populærbetegnelsen
bli benyttet- i hovedsakuten anførselstegn
eller det kvalifiserendeledd "såkalte'l Forfatterenvil videre presisereat foreliggendeartikkel ikke er stedetfor nærmereredegjørelser
drøftelser,hverken
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