NOTAT
Konvensjonen vedrørende internasjonal handel med truede dyre- og
plantearter (CITES). Behovet for en giennomgang av Norges interesserog
spørsmåletom eventuellestrategier i så måte.
Om CITES
i Washingtoni 1973,medformål å
CITESer en multinasjonalog global avtale,inngått
reguleredvs.begrenseinternasjonal
handelmeddyre-og plantearteri detilfeller hvor slik
handelantaså kunnemedføreat angjeldende
arterblir utrydningstruet.CITESteller pr. mars
2016i overkantav 180statsparter.Norgetiltrådtekonvensjoneni1976.
såkalte
Underkonvensjonen
holdesdetjevnlig (medca.3 arsmellomrom)statspartsmøter,
fungererCITESi realitetensom
Conferences
of the Parties(fork. CoP). I dettemøteformatet
en internasjonalorganisasjon,
hvor partenedrøfterog eventueltfattervedtakom konkrete
reguleringstiltak.Sliketiltak har i hovedsakform av oppføringpå 6n av tre lister
("appendices"
somfølger: Liste I omfatterartersomdet er
eller vedleggtil konvensjonen),
totalforbudmot å handlemed; Liste II omfatterarterkun tillatt for handelhvis manhar en
fra de landenesomhar oppførtartenpå
eksporttillatelse;Liste III krevereksporttillatelse
listen.
Vedtakom slik listeføringfattesmedto tredjedelsflertall. Vedtakeneer bindendefor alle
parter,medmindrede uttrykkeligreserverersegmot vedtaket.En part somhar reservertseg
(oppføringpå Liste I) vil barekunnehandlemeden annenpart som
mot et forbudsvedtak
ogsåhar gjort entilsvarendereservasjon.
B økgrunn, herunder norskeedaringer
Undertegnedes
tidligstebefatningmedCITESskriversegfra oklober1989,dajeg som
saksbehandler
i UD (daværende
Avdelingfor nordområde-og ressursspørsmål)
ble bedtom å
("Samordningskontoret")
om
kommentereet spørsmålfra en annenenheti departementet
norskholdningtil et konkretforslagsomskullebehandlesi CITES. Min uttalelseble avgitt i
jfr. vedlagtekopi) meden konklusjonsomikke ble tatt til følge. Dette
et notat(handskrevet,
medførteat Norgesstemmegivning
ved påfølgendepartsmøte(CoP7 i Lausanneoktober
1989)al'vekfra de synspunkter
somNorgeellershar fremføni tilsvarendeintemasjonale
fora.
(Norgesfaste
Jeghar senere,i egenskapav henholdsvishvalfangstkommissær
representanVambassadør
Hvalfangstkommisjon,1999-2003)
samt
til Den Intemasjonale
i
avdelingsdirektør
havressursspørsmåI,
deltattsomUDs representant
medspesialportefølje
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til følgendepartsmøter:CoP 11(Nairobi,april2000),CoP12(Santiago,
Norgesdelegasjoner
Chile,November2002)og CoP 14 (Haag,jwi2007).
varjeg
I sammeegenskap,
samtsenerei egenskapav UDs fagdirektørfor havressursspørsmåI,
(herunderutformingenav mandat)til Norgesdeltagelsei
ogsånærtinvolverti forberedelsene
følgendeøvrlgepartsmøter:CoP 13 (Bangkok,oktober2004),CoP 15 (Doha,Qatar,mars
2010)og CoP 16(Bangkok,mars2013).
for Norgespolitikk i CITES- uvisstav hvilken
I sentralforvaltningen
har hovedansvaret
(siden2014benevnt"Klima- og
grunn- værtlagt til Miljøverndepartementet
sidehar detteansvareti praksis
fork. KLD). Fra departementets
miljøverndepartementet",
værtdelegerttil Direktoratetfor naturforvaltning(DIRNAT, siden2014benevnt
til CITES'partsmøter
har såledesi alle år - så
"Miljødirektoratet").De norskedelegasjonene
siden2002
kjennertil - værtledetav DIRNATs representant,l
langttilbakesomundertegnede
har for øvrig gjennomgående
omfattet
på saksbehandlernivå.
Delegasjonenes
sammensetning
og
samtrelevanteforskningsinstitusjoner
representanter
fra UD og Fiskeridepartementet
næringsorganisasj
oner.
- om ennikke alltid like konsekven*- vært
Norskpolitikk i CITEShar gjennomgående
basertpå prinsippetom bærekraftighøstingav naturensoverskudd,i samsvarmedbest
tilgjengeligvitenskapeligrådgivning.De aller flestelisteforslagsomkommertil behandlingi
CITES,er av periferinteressefor Norge. For Norgeer imidlertid spørsmålom listing av
kommersieltinteressante
marinearterav destostørreviktighet. Pådettepunkthar hittidig
praksisi CITESståtti til delssterkmotstridmot norskeinteresser.Dettehar medførtat
Norgei enkeltetilfeller har reservertsegmot vedtaksomikke har værti samsvarmedetablert
norskpolitikk, idetNorgesamtidighar ansettat debercrteartenehellerikke oppfyllerde
kriteriersomCITESselvhar fastsattfor slik listing.
Et særligproblemfor Norgehar værtat CITESsiden1983har giort gjeldendetotalforbudmot
(ICRW),herunderde
handel(Liste I) for alle hval somomfattesav Hvalfangstkonvensjonen
acutorostrata)somNorgefangster
to nordatlantiske
bestandene
av vågehval(Balaenoptera
på. Dettevedtaket- somNorgehar reservertsegmot - har sammenmedde rådende
(IWC) værttil storskadefor norsk
Hvalfangstkommisjon
holdningeri Den Internasjonale
i videreforstand
hvalfangstnæring
og dervedogsåtil skadefor norskhavressursforvaltning
fornuftiguttak. Norgehar derfori CITES
ved å hindreet i flerbestandsforvaltningsperspektiv
to ganger(hhv.CoPl0 i 1997,og CoP 11i 2000)fremmetforslagom nedlistingav
vågehvalenfra Liste I til Liste II.
Ved CoP 10ble utfalletat 57 parterstemtefor det norskeforslaget,mens51 stemtemot og 6
avstod. Selvom detvar et flertall for Norgessyn,falt forslagetidet reglenekrever213flertalI.
Norgesforslagble igfen fremmetfor CoP 11,samtidigsomnorskemyndigheterogså
for å påvirkeet tilstrekkeligantallpartertil å
iverksatteen bredinternasjonallobby-kampanje
endreposisjoni norsk favør. Dettemislyktes,idet flertalletfor Norgesforslagnå skrumpet
x Dette bortsettfra ved sistepartsmøte(CoPt6i2Ot3), da Miljøverndepartementetså
seg nødttil å oppnevne
- dog fortsatt på saksbehandlernivå,
en av sine egnemedarbeideretil delegasjonsleder
2Jfr. referanseni det foregåendetil Norgesstemmegivningved CoP7 i 1989.
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inn til 53 mot 52 (8 avstod).ForanCoP12ble det derforansettsomuhensiktsmessig
å
fremmedetteforslagetendaen gang. I stedetvalgleen fra norsksideå anleggeen mer
generellvinkling, ved å fremmeet resolusjonsforslag
om bærekraftigforvaltning. Ogsådette
falt. Blant sakerhvor Norgesærlighar engasjertsegi CITESi senereår, kan nevnes
spørsmålet
om listeføringav vissehaianer(CoP 14 i2007) og av makrellstørje("Bluefin
Tuna"),en saksomreistespørsmålet
om forvaltningskompetanse
vis-å-visDenAtlantiske
Tunfisk-Kommisjonen
(CoP
(Doha
ICCAT
15
2}lq og CoP 16(Bangkok2013).
Nestepartsmøte(CoP 16)er berammettil Johannesburg
september/oktober
inneværende
år.
Undertegnede
har ikke kjennskaptil hvilke sakerav særliginteressefor Norgesomdenne
gangstårpå dagsordenen,
ei hellerhvilke prioriteringereller hvilken strategiNorgevil legge
opptil her. Spørsmålel
om listing av isbjømkommerimidlertidtrolig opp igjen- et forslag
somKLD stiller segpositiw til. Norgesholdningher antaså måtteavklaresi et arktisk
samarbeidsperspektiv.
Behovetfor en gjennomgangav Norges interesseri CITES
Somhavressursnasjon
er Norgeavhengigav godeinternasjonale
spillereglerherunderrespekt
for prinsippetom bærekraftighøstingav naturensressurser.CITESer en arenahvor norske
vitale interessermøtersterkemotkrefter.I såhenseende
er CITES6n av en rekkearenaerog
fora- herunderglobalesåvel somregionaleorganisasjoner
- hvor våreinteresserutfordres,i
hovedsakav grupperinger(statersåvel somNGO'er)somopererermeden mer dnsidigverneagenda.Detteer såledestilfellet blant anneti følgendeorganisasjoner
eller fora av særlig
viktighetfor Norge:
-

(IWC)
Den Intemasjonale
Hvalfangstkommisjon
Kommisjonenfor bevaringav marinelevenderessurseri Antarktis(CCAMLR)
Biodiversitetskonvensjonen(CBD)
Bonn-konvensjonen
om vern av trekkendearterav ville dyr (CMS)
Oslo-Paris-konvensjonen
om vem av det marinemiljø i Nord-Øst-Atlanteren

(osPAR)
-

FAO v/dets ekspertpanelsom vurderer alle forslag om CITESJisting av marine arter
Diverse globale initiativer og prosesserunder FN-systemet,så som [IN open-ended
informal consultativeprocesson oceansand the law of the sea(ICP) m.fl.
Diverse regionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner,så som Den Atlantiske Tunfiskkommisjonen (ICCAT) m.fl .

På alle dissearenaerarbeiderNorge aktivt for å ivareta våre interessersom hawessurs-nasjon.
Dette forutsetter en politikk basertpå den forståelseat vem og bærekraftighøsting av
havressurseneer to sider av sarnmesak. Det forutsetter også en politikk som er konsistent,
dvs. at det er samsvarmellom vår strategi,taktikk og argumentasjoni de ulike fora hvor vi
opptrer.
Det må erkjennesat Norge ikke alltid lykkes med å vinne giennomslaginternasjonaltfor våre
synspunkter. Det vil alltid bestået visst forbedringspotensialmed hensyntil handteringenav
våre interesser. Det spesifikke behovet for en gjennomgangav Norges interesseri CITES
følger av de særlige erfaringer som vi har gjort på denne arenaen.
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Spørsmåletom eventuellestrøtegierfor åfremme våre interesseri CITES
at CITESer et forum avhøy
Det følgerav det somer fremholdti det foregående
utenrikspolitiskviktighetfor Norge,og at vår deltagelseherderforbør gis en tilsvarendehøy
utenrikspolitiskprioritet. Dettekanhittil ikke siesåhaværttilfelle.
Påembetsplan
i UD har detved en rekkeanledningerværtpekt på detuheldigei at
(Miljøverndepartementet,
nå KLD) gjennomgående
har delegert
angieldende
fagdepartement
fagetat(Direktoratetfor naturforvaltning,
til sin underliggende
delegasjonsledelsesfunksjonen
nå Miljødirektoratet),- endogpå mellomledernivå.Effektenav dettehar værtet signalinnadsåvel somutad- om at CITESfor Norgesdel ikke er en prioritertsaki utenrikspolitisk
henseende.Formålstjenligheten
av eventueltå videreføredennepraksiser et spørsmålsom
av våreinteresseri CITES.
detvil værenaturlig6drøfteinnenrammenav en gjennomgang
strategierfor bedreå
Det videresiktemåletvil i såfall væreå søkeå utmeislehensiktsmessige
fremmevåreinteresser.
En slik strategidrøftelse
vil nødvendigvisogsåmåtteinneholdeandreelementer,som
prioriteringer,diplomatiske,organisatoriske
eller
eksempelvis
taktiskeog argumentatoriske
strukturellegrep,m.v. Dettevil uansettværeen eksersissomikke skalforegripesi
foreliggendekortfattedenotat. Undertegnedes
ærendher er kun å pekepå at detbeståret
behovikke barefor å identifiserevåreinteresseri CITES,menogsået behovfor å utredehva
sombør væreveienvidere.
Konkl usjon (tilr åding)
Detbør igangsettes
et arbeidfor å identifisereNorgesinteresseri CITES,samtutredehva
sombør væreveienvidere,herundervurderehvilke(n)strategi(er)somdet vil kunnevære
hensiktsmessig
å føIge.
en uformellfaggruppemed
Somutgangspunkt
for å ta et slikt initiativ bør detnedsettes
på embetsplan
deltagelse
fra UD og NFD, samteventuelldeltagelseav eksternekspertise.En
slik gruppevil i førsteomgangha somoppgaveå formulereet forslagtil mandatfor det
viderearbeid.

Oslo"16.mars2016.

Ot'rq*^.\tho5*ha^
"
Odd Gurlnar Skågestad.
Mag.art./CEO
SKAGESTAD MARINE & POLAR CONSULT (Org.nr.: 913211 596)

KirkeveienI b,0266 OSLO
Tlf.: +47 95754 2lI
gmail.com
ogskagestad@
www.ogskagestad.net

