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v,

ressursforhandlinger
fallerdet
Somintroduksjon
til temaetlnternasjonale
naturligå nevneett navn.Foren månedstidsidenkunnevi lesei
vardød. Forå si detkort: Ingenannen
aviseneat JensEvensen
til å settesittpregpå det
enkeltperson
komi dengradsomEvensen
påfiskeriområdet
somvi kjenneridag.
havrettsregime
og detavtaleverk
derettersom
Førstsomekspedisjonssjef
i Utenriksdepartementet,
handelsminister,
og somsjeffor UDshavrettssekretariat
havrettsminister
for dagens
medå utviklegrunnlaget
stodEvensen
sentralti arbeidet
de
norskefiskerijurisdiksjonsområder
ogforå fremforhandle
fiskeriavtaler
somvi harmedandreland.
Veden anledning
somdennekandetderforværepåsinplassi minne
om detstorverksomdennemannenalt i alt utrettet- til bestefor
Fedrelandet
og ikkeminsttil bestefor norskfiskerinæring.
Deter knaptnødvendig,
å minneom
fordenneforsamling,
ve
fiskerinæringens
for detnorskesamfunn- for Fedrelandets
betydning
og vel. Menjeg gjørdetnå likevel:
ento
I globaltperspektiv
er Norgeen arktiskutpost- landeter egentlig
Her
langsteinrøys
oppunder
Nordpolen.
og et halvttusenkilometer
jo
skulledet knaptboddfolk,menvi er nå herlikevel,og herborvi godtog ressursene
i havet.
takketværedenvelsignede
Golfstrømmen
Norges
Havressursene
er - og haralltidvært- vårtlivsgrunnlag.
ja
velstand- ikkebarevårvelstandmenfaktiskvåroverlevelsesevne
somnasjon- haralltidværtavhengigav at vi harkunnethøsteav havets
ressurser.Kystener livsnerven
i det norskesamfunnet
og
utgangspunktet
for storedelerav verdiskapningen.
vårstørste
Nestetterpetroleumssektoren
er fiskerisektoren
og påde
av oljeog gassi Nordsjøen
eksportnæring.
Og nårutvinningen
nyerefeltenelengernorden gangdabberav,vil vi fortsattvære
Derforvil ivaretagelsen
av våre
avhengigav vårfiskerinæring.
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sakfor norsk
alltidværeen prioritert
interesser
fiskeripolitiske
ellergjennom
hvaentendetskjerpå 6nsidiggrunnlag
utenrikspolitikk,
brede
ellergjennom
medandreland- tosidig,regionalt
samarbeid
internasjonale
avtaler.
er vårefiskeressurser
- ellerde
Tilforskjell
fra petroleumssektoren
sjøpattedyr
somvi gjernesiernårvi inkluderer
levendemarineressurser
(hvalog sel)og skalldyr- såkaltfornybareressurser,Dettebetyrat vi
forvaltning
og den
somvi medfornuftig
harå gjøremedressurser
porsjonflakskanfortsetteå høsteav i det uendelige.
nødvendige
i vårfiskeriforvaltning,
Forutsetningen,
somer nedfeltsomen bærebjelke
dvs.at vi ikketar ut merav avkastningen
er bærekraftig,
er at høstingen
på havetskapitalennat l€pitalenogsåi fremtidenkanfortsetteå gi en
ing.
Ilendeavkastn
tilfredssti
er opptattav å ivaretavåre
Nårvi i utenrikspolitisksammenheng
vi
dettesåledesogsåde interesser
omfatter
interesser,
fiskeripolitiske
somkantjenedenoverordnede
forvaltningssamarbeid,
hari et fornuftig
høsting- i våreegnefarvannog nærområder
målsetting
om bærekraftig
såvetsomellersi denverdenvi leveri. Fordeter nå engangslikat vår
ikkeer et rent
av fiskeressursene
forvaltning
av en fornuftig
avhengighet
Lars
statsminister
Norgeer - somvårdaværende
lokaltanliggende.
net
landi
Korvaldså elegantuttryktedetfor overtredveår sidenhargjortat vi alltidharmåttetta hensyntil at
verden".Våravhengighet
- vi haralltidværten
detliggeren verdenutenforfjæresteinene,
som
havaktør.Vi harlangeog stoltetradisjoner
internasjonal
generasjon,
er at vi
Detnyesomharskjeddi løpetav en
fiskerinasjon.
ogsåer blitten fiskeri-og havbruks'stormaffi.
i slutten
GjennomdetsompopulærtomtalesSom"DetstoreHav-nåmef"
bledetlagtet
av 1980-årene
og begynnelsen
av 1970-årene
i Nord-Atlanteren.
for Norgesstatussomfiskeristormakt
hovedgrunnlag
menrent
Jegskalikkeramseoppaltsomskjeddei dennesammenheng,
milepæler:
konkretviljeg nevnefølgende
. 1975:Opprettelsen
av en norskKystvakt.
som
. 1975og 1976:Inngåelse
medSovjetunionen,
av to fiskeriavtaler
og senerenorsk-russiske
grunnlaget
for det norsk-sovjetiske
i Barentshavet.
omfiskeressursene
forvaltningssamarbeid
. 1976:Lov(av17.desember
av en norsk200n.
1976)omopprettelse
sone.
milseksklusiv
økonomisk
. 1977:Etableringen
vedSvalbard(Kgl.res.av 3.
av Fiskevernsonen
juni1977\.
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o 1978:Inngåelsen
avtalen"Omen midlertidig
av dennorsk-sovjetiske
(den
praktiskordningfor fisketi et tilstøtende
områdei Barentshavet"
11. januar1978).
såkalte"Gråsoneavtalen",
o 1980:Etableringen
rundtJanMayen(Kgl.res.av 23.
av Fiskerisonen
mai1980).
. 1981: Avgrensningsavtale
JanMayen-sonen.
medlslandvedrørende
o 1982: Fremforhandlingen
(Undertegnet
av FNsHavrettskonvensjon
der
forhandlinger,
10.desember1982etter14år medinternasjonale
av Norgetør 11.
rolle,menikkeratifisert
Norgespilteen fremtredende
juni1996).
. Og somentilleggssak
av de tiltaksomble
- så å si i forlengelsen
jeg
trutfetpå 70-80-tallet
- vil ogsånevneat Norgepr. 1.januariår
mil.
fra4 til 12nautiske
utvidetsittterritorialfarvann
I dettebildeter detettviktigelementsommangler
- og deter
grensemotdenrussiskedelenav
etableringen
av en avtalefestet
blestartetallerede
omen slikavgrensning
Barentshavet.
Forhandlinger
av
somvi, i påvente
i 1970,utenat vi ennåer i må|. Detteer et problem
gjennom
detpraktiske
en løsning,harsøktå avhjelpe
til Russland.Dette
forvaltningssamarbeid
somvi harutvikleti forholdet
er et sentraltinnslag.
hvorsomkjent"Gråsoneavtalen"
er et samarbeid
er ikkealle
er omfattende,
Vi vetogsåat selvomvårtnorskehav-regime
vedSvalbard
harvært
Vernesonen
likerobuste.Spesielt
elementer
i dette
legitimiteten
fra partersomikkeanerkjenner
utsattfor utfordringer
Nårså er sagt,mådetlikevelikke
forvaltningsregimet.
spesielle
gjennommerennet kvartårhundre
har
underslås
at vernesoneregimet
gjortdetmuligfor Norgeå driveenfornuftig
fiskeriforvaltning,
- en
forvaltning
somalt i alt harværttjenligbådeforossselvog for andre
fiskeriaktwer
i området.
komstoredelerav
Gjennom
opprettelsen
av 20O-milssonene
og kunne
undernorskkontroll
fiskeressursene
i Nord-Atlanteren
basertpå havretten.
forvaltningsregime
underlegges
et forsvarlig
til å
suverenerettigheter
harkyststatene
EtterHavrettskonvensjonen
sonene.De
de økonomiske
i havetinnenfor
utnytteressursene
om
skalsamarbeide
kyststatene
somdeleren ellerflerefiskebestander,
plikt
haren
til å fremme
Kyststatene
regulering
og vernav bestandene.
skalta hensyntil
ressursforvaltning
somsamtidig
en forsvarlig
kystbefolkningens
behov.Detteer noesomnorske
økonomiske
av dennorske
myndigheter
leggervektpåvedutformingen
fiskeripolitikken.
I trådmeddettetørerNorgeårligtosidigeog flersidige
og vernav
forhandlinger
meden rekkelandomforvaltning
og om 6nsidig
og fiskekvoter,
fangstadgang
fiskebestander,
om gjensidig
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adgangfor enkeltelandsfiskeretil å fiskei de norske200-mils-sonene.
ogsåtil
FN-avtalen
av 1995omfiskepå detåpnehavforplikter
og langtmigrerende
forvaltning
av vandrende
samarbeid
omforsvarlig
i ulike
bestander.Norgeharderfori økendegraddeltatti samarbeidet
relevanteinternasjonale
organisasjoner.
og
medDanmark
Alleredei 1966haddeNorgeinngåttentrepartsavtale
og detnordligeKattegat.Dettevar
i Skagerak
Sverigeom reguleringene
somjegstraksskalnevne- en
- i likhetmedde senerefiskeriavtaler
om det konkrete
rammeavtale
årligeforhandlinger
somforutsetter
innhold- TAC'er,kvoterosv.(etterat Sverigeblemedlemav EUer
for bilaterale
forhandlinger
denneavtalenfra og med1996gjenstand
mellomNorgeog EU).
av "Detstore
medog delsi kjølvannet
SenereharNorge- delsparallelt
(gjernekalt"rammeavtaler
Hav-nåmet"
- inngåttenseriefiskeriavtaler
meden rekkeandreland. Deviktigste
fiskeriforbindelser")
omgjensidige
(daværende
Sovjetunionen)
av disseer avtalenemedRussland
av denblandede
henholdsvis
av 11. april1975(opprettelsen
fiskerikommisjon)
og av 15.oktober1976- og medEUfra 27.tebruar
1980.I tilleggviljegsærlignevnefølgende:
. For detførsteenserieavtalersombleinngåtta1977med
og Spania.Afidenemed
henholdsvis
Polen,DDR,Sverige,Portugal
Spaniaog Portugal
opphørtei 1986da disselandeneblemedlemav
ensidig
EU. AvtalenemedPolenog DDRgavdisselandene
fiskeadgang
i norskesoner,menvar mentå væresåkalte
hvorkvotenegradvisskulle
"nedtrappings-"
eller"utfasings-avtaler",
i
da DDRi 1990bleinnlemmet
awikles.AvtalenmedDDRopphørte
Forbundsrepublikken
Tyskland.AvtalenmedPoleneksisterer
fortsatt,mener i dissedagerblittsagtopp- denvilleuansettgå medi
dragsuget
etterat Poleni nestemånedblirmedlemav EU. Avtalen
hvorSverige
medSverigeer en såkalt"nabolands'avtale",
i norsksone.Denneavtalener
vederlagsfritt
får ensidigfiskeadgang
ikkementå utfases,
mensiden1996er detEUsompå Sveriges
av den
vegneharforhandlet
medNorgeomsammensetningen
norskegavepakken.
(om
. Fordetandre,harvi en avtaleav 7. februar1979medFærøyene
gjensidige
fiskerettigheter).
. Dernest
skalnevnesen avtaleav 28.mai1980medlslandom ''
delav
Denfiskerimessige
kontinentalsokkel
ogfiskeriforbindelser.
praktisk
idetdetnorskbetydning,
denneavtalenharikkelengernoen
i senereår førstogfremstharfunnet
islandske
fiskerisamarbeidet
av 15.mai1999mellomNorge,
stedi henholdtil trepartsavtalen
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påfiskeriområdet
lslandog Russland
omvissesamarbeidsforhold
protokoll
("Smutthullavtalen")
av sammedato
samtdentilhørende
mellomNorgeog lsland.I tillegghardelerav de nsrsk-islandske
innenrammenav bredere
værtregulert
fiskeriforbindelser
somde norsk-islandsk-grønlandske
avtalefestede
arrangementer
siden1989,samt
loddeavtaler
somharværtinngåttperiodisk
tra 1996om norskvårgytende
sild(NVG-arrtalen).
fempartsavtalen
. Fordetfierdemåvi ta meddenavtalensombleinngåtti september
omgjensidig
fiskerisamarbeid.
1991mellomNorgeog Grønland
jeg
. Og enileligvil
1999harhatten
nevneat vi siden19.november
av
omforvaltningen
mellomNorge,EUog Færøyene
trepartsavtale
rnakrelli Nordøst-Atlanteren.
fiskeriavtalene
deltarNorgeogsåi
I tilleggtil de de tosidigeogtresidige
gjennom
ingssamarbeid
fiskeriforvaltn
bredereinternasjonalt
Disse
forvaltningsorganisasjoner.
medlemskap
i regionalt
baserte
Fiskeriorganisasjon,
tra 1977),
omfatterNAFO(Dennordvest-atlantiske
fra 1980),CCAMLR
fiskerikommisjon,
NEAFC(Dennordøst-atlantiske
fra
(Konvensjonen
i Antarktis,
av levendemarineressurser
for bevaring
fiskeriorganisasjon,
fra 2003).
1982)samtSEAFO(Densydøst-atlantiske
i - ogfra 1.
harNorgesiden1998deltattsomobservalør
Dessuten
januar2004somfulltmedlemav ICCAT(Kommisjonen
av
forforvaltning
tunfisk).
atlantisk
fravissekretsersom
Menhavressurser
er ikkebarefiskerier.Tilforskjell
anseriallfallvi nordmenn
hvalog selsomkjæledyr,
øyensynlig
betrakter
sjøpattedyrene
somen naturressurs,
- en ressurssomskalhøstes
DerforharNorgesiden
i likhetmedandremarineressurser.
bærekrattig
av 1946værtmedi Den
inngåelsen
av Hvalfangstkonvensjonen
(lWC),selvomdetteer en
Internasjonale
Hvalfangstkommisjon
organisasjon
sometterhverter blittdominertav kreftersom- for å si det
enndet
riktigmildtog pent- opererer
meden annendagsorden
formålet.DerforvarogsåNorgei 1992medpå å stifteDen
opprinnelige
NAMMCO,
somiallfallvar mentå
Nordatlantiske
Sjøpattedyrkommisjon
i trådmed
væreet organfor regionalt
forvaltnings-samarbeid
inger.
Havrettskonvensjonens
forutsetn
måjeg nevneendaet viktigforum
Ogfor å fullføredenneoppramsingen
for internasjonale
havressursforhandlinger
- nemligdejevnlige
partskonferanser
internasjonal
av 1973vedrørende
underKonvensjonen
handelmedtruededyre-og plantearter
- CITES.
ellerdet institusjonelle
Så fangtdetvi kankallede formellerammer,
grunnlagef,
for de ulikeforhandlingsprosessene.
Og nettopp"ulike"kan

6

væreet nyttigstikkordfor beskrivelsen
og forståelsen
av den
praksis
har
forskjelligartede
sometterhvert utvikletsegi så måte.
på
Forskjellene
ligger flereplan,menjegskalprøveå gi en kortfattet
oversikt:
o Fordetførste;Saksansvaret
for de flesteav de avtalersomherer
nevnt- og dermedogsåansvaretfor å ledede årvisse
de respektive
rammeavtaler
kvoteforhandlingene
m.v.innenfor
- ligger
somi noentilfellerhardelegert
i all hovedsak
i Fiskeridepartementet,
Et unntaki så måteer
til Fiskeridirektoratet.
dennefunksjonen
harværtrepresentert
ved
CCAMLR,hvorNorgetradisjonelt
nårdetgjelder
Likeledes
Utenriksdepartementet.
(lWC),hardennorskeforhandlingsleder
Hvalfangstkommisjonen
(Hvalfangstkommissæren)
kommetfra
vanligvis
Utenriksdepartementet.
NårdetgjelderCITES,er det
Miljøverndepartementet
somer fagdepartement.
. Fordetandre;Et hovedmål
vedde ulikefiskeriavtaler
- og spesielti
fiskeadgang
i hverandres
sonerdengradde dreiersegomgjensidig
partenes
rettigheter
og
er å oppretteen rimeligbalansemellom
ytelser.Forå kunnefå dettetil,vil detværenødvendig
å ta
til ressursene
av paftenes
utgangspunkt
i en fellesforståelse
eierskap
ellerdeltebestander.I
- hvaentendetdreiersegom eksklusrve
vandrerelleroppholder
segpå
sistnevnte
tilfeller- nåren bestand
tversav sonegrensene,
vil detværebehovfor å fastslåbestandens
relativesonetilhørighet.
er dettenoe
Selvmedstorforskningsinnsats
å enesom,og på detteområdethar
somdetoftekanværevanskelig
det utvikletsegnoeulikpraksismellomenkelteav vårefiskeriavtaler.
i vår
Et godteksempeli så måteharvi i to av hovedkomponentene
makrellog Nordsjø-sild.
Herhar
fiskeriavtale
medEU- henholdsvis
parteneetterover20 årsforhandlinger
ennåikkeklartå blienigeom
en permanent
fordelingsnøkkel,
og derforharmåttetnøyesegmed
et godt
årligesåkaltead hoctordelinger.
Samtidiger EU-avtalen
i en (forde
eksempelpå en avtalehvorpartene,medutgangspunkt
flesteav komponentenes
fellesforståelse
av eierskap
vedkmmende)
iallfalli prinsippet
forsøkerå få
basertpå bestandenes
sonetilhørighet,
medhensyntil gjensidige
til årligeavtalersomer balanserte
stort
kvotetildelinger.
Ogfordidenneavtalenrommeret så uhorvelig
(bestander),
måman,for å oppnåen slags
antallulikekomponenter
bokholderimessig
ogsåta i brukslikeverktøysom
balanse,
på
Nåer manjo i
omregningstabeller
basert torskeekvivalenter.
denneforsamling
vel kjentmedat de avtalene
somår om annet
inngås,ogsåkanha et betydeliginnslagav såkalt'papirtisk',og at de
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somde burde
derforikke(settmednorskeøyne)er så balanserte
være. Hvilkeforholddeter somherspillerinnog skaperslik
innpå her. Mitt
ubalanse,
er noesomjeg ikkeskalkommenærmere
poenger imidlertid
medEUiallfallharsom
at de årligeforhandlinger
på
tildelinger
om balanserte
målsetting
å oppfylleprinsippene
grunnfagav sonetilhørighet.
harde
Til forskjellfra EU-avtalenen
norsk-russiske
avtalene
sominngåsinnenrammenav denblandede
og de er hellerikke
ingenformellbalanse-struktur,
fiskerikommmisjon
Forde viktigste
basertpå noenklartdefinertrelativsonetilhørighet.
(torskog hyse)harpartenesåledes
vedkommende
komponenters
for andrebestander
lagtsegpå enjevn50/50fordeling,
tr,adisjonelt
i størreeller
rimelighets-aweiinger
kanmansi at skjønnsrnessige
mindregradharspiltinn.
fiskeriavtalene
mellomde forskjellige
Fordet tredie;Ulikhetene
og
kommerogsåtil uttrykki de ulikeforhandlingsmønstre
seg. lgjenkanvi ta avtalene
somharutviklet
forhandlingstradisjoner
med
I forhandlingene
eksempler.
medEUog Russland
sommotsatte
Russlandharvi 6n motpart,sommåantaså opereremedet klart
medEUer vårmotpart
I forhandlingene
forhandlingsmandat.
somburdeantaså opereremedet
Kommisjonens
representant,
mandatsomer godkjent
av allemedlemslandene
- menså enkelter
og densforhandlingsleder
detikkeatltid.Herer Kommisjonen
prisgittdetmaktspill
somforegårmellomEUs
undertiden
og de harslettikkealltid
fiskerinasjoner,
toneangivende
prioriteringer.
Og detgjørikkesakenenklerefor
sammenfallende
harmedseg
EUsforhandlingsleder
at hani sindelegasjon
fiskerimyndigheter.
Detkanvel
representanter
for de ulikeEU-lands
forekomme
at de sitterog vokterbådepåsinegenforhandlingsleder
innadi EUs
og på hverandre,
og at dettekanskapespenninger
er EUsbeslutningsstruktur
forhandlingsdelegasjon.
Samtidig
- og EUgjernegjør
at detpå EU-siden
fiskernes
behov- av en slikkarakter
mht.å få en avtalemedNorgei havn.
seggjeldende
et tidspress
vanligvis
kommeri måletterett
Mensforhandlingene
medRussland
av 6n ukesvarighet(framandag
kommisjonsmøte
sammenhengende
og delt,med
medEUstedstykkevis
til lørdag),
finnerforhandlingene
seg
for å forberede
kortvarige
sesjonerhvorpartenegårfra hverandre
inntilmantil slutt
nyeinstrukser)
til nyerunder(ogf.eks.innhente
jul,
kommeri må|. Normaltklarermandettør mensistegangenmåtte
partenegå fire runderfør avtalenendeligvar i boks24.ianuariår.
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forhandlingene,
servi ogsåen
mellomdeforskjellige
Omdeter ulikheter
i
om deltagelse
rekkefellestrekk.La ossf.eks.se på spørsmålet
forhandlingsprosessene,
og da bådemedhensyntil (1)detforberedende
sammensetning.
arbeid,og (2)forhandlingsdelegasjonenes
som
Detnormalemønsternårdetgjelderde årligefiskeriforhandlinger,
i godtid i
stortsettforegårom høsten,er at Fiskeridepartementet
arbeid.Detteomfatterbl.a.
forveienbegynnerdetforeberedende
(de
fra IGES),
rådgivning såkalteAOFM-rapporter
innhenting
av biologisk
(fra
innhenting
og annenrelevantinformasjon
av fangstoppgaver
(bl.a.fra våreutenriksstasjoner/
Fiskeridi
rektoratet)
samtinnhenting
hosde partenesom
omforholdav interesse
fiskeriråder)
av informasjon
de ulike
vi skatforhandle
med. I tilleggvil manmåtteta i betraktning
inngåtte
avtalerog eventuelle
"føringer"
sommåtteværelagti tidligere
Fiskeridepartementet
til etteller
Videreinnkaller
relevante
beslutninger.
fra UD,Fiskeridirektoratet,
flereforberedende
møter,meddeltagelse
for å giennomgå
denbiologiske
Havforskningsinstituttet
og næringen,
osv. På bakgrunn
rådgivning,
behovog prioriteringer
drøftenæringens
FlDsforhandlingsleder
et utkasttil
av denneprosessen
utarbeider
og detteutkastetforelegges
mandatforforhandlingsdelegasjonenn
Fiskeriministeren
for klarering.Pådettestadiumer manomsiderklartil
bliroppnevnt
og treri
å setteigang,og forhandlingsdelegasjoner
virksomhet.
sammensetning,
vil entypisk
Medhensyntil forhandlingsdelegasjonenes
medEUomfatteca.et dusindeltagere,
delegasjon
til forhandlingene
somfølger:
fra FID;
Forhandlingslederen
samten saksbehandler
Endeltager
fra UD;
i Brussel;
Norgesfiskeriråd
Enellerto deltagere
fra Fiskeridirektoratet;
Enellerto deltagere
fra Havforskningsinstituttet;
hvorav6n fra NorgesFiskarlags
sekretariat
Tredeltagerefra næring@r,
(6nrepresentant
fra hverav de to
tillitsvalgte
samtto av Fiskarlagets
forbund);
hoved-flåtegrupper,
ogsåfra Fiskebåtredernes
eventuelt
Endeltager
fra NorgesSjømannsforbund.
vil manogsåfinnei dennorskedelegasjon
Enlignende
sammensetning
fiskerikommisjon.
til møtenei dennorsk-russiske
blandede
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I de øvrigefiskeriforhandlinger
vil Norgegjennnomgående
stillemednoe
mindredelegasjoner,
meddeltagelse
av de
menogsåheri hovedsak
sammeaktører.
Så langtnårdetgjelderdeforhandlingsprosesser
som
Fiskeridepartementet
haransvaretfor.
Forde forhandlingene
og
somledesav UD(lWC,CGAMLR)
(CITES)
Miljøv-erndepartementet
er bildetikkenoesærligannerledes.
(dvs.
forhandlingsmøter
Ogsåhervil mani godtidførforestående
møtermedbred
årsmøterellerpartskonferanser)
avholdeforberedende
deltagelse,
for gjennomgang
av sakersomkommeropppå
ogforslagsombakgrunn
dagsordenen,
av informasjon
og for innhenting
for utarbeidelse
av forhandlingsmandat.
vil entypisknorsk
Nårdetgjelderdelegasjonenes
sammensetning,
eksempelvis
delegasjon
til et IWC-møte
telleinntilet dusindeltagere,
somtølger:
(Hvalfangstkommissær)
fra
Delegasjonsleder
samt6n saksbehandler
fra denstedligeutenriksstasjon;
UD,eventuelt
også6n deltager
To deltagere
fra Fiskeridepartementet;
To deltagerefra Fiskeridirektoratet;
To-treforskere/vitenskapel
ige eksperter;
To deltagerefra næringen;
hvorav6n fra NorgesFiskarlags
sekretariat
og 6n fra NorgesSmåkvalfangerlag.

\r

harvanligvis
værtledetav
Våredelegasjoner
i NAMMCO
til årsmøtene
harstortsettbeståttav folkfra de
Fiskeridepartementet.
Delegasjonene
til lWC,men
sammeetaterog organisasjoner
somdelegasjonene
gjennomgående
medfærrepersoner.
harNorgesdelegasjon
Nårdetgjelderårsmøtene
i CGAMLR,
gjennomgående
segtil å omfatte6n deltager
begrenset
(delegasjonsleder)
fra UD,samt6n deltagerfra hverav de to
institusjon
og Fiskeridirektoratet,
samt
eneHavforskningsinstituttet
(Hermådet
eventueltsupplertmedytterligere
6n forsker/rådgiver.
imidlertid
tilføyesat Norgei senereår ikkehardrevetaktivtfiskei
værenaturlig
CCAMLR-området;
- omså skulleskje,villedetventelig
meddeltagelse
ogsåfra FIDog fra næringen).
Norgesdeltagelse
somnevntav
i CITEShåndteres
harbruktå delegert
dettetil
Miljøverndepartementet,
somtidligere
(DN).Våredelegasjoner
til CITES'
Direktoratet
for naturforvaltning
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fra bl.a.UD,
partskonferanser
har,forutenMD/DN,omfattetdeltagere
er egentligikke
CITES'anliggende
FlD,Hl og NorgesFiskarlag.
(restriksjoner).
Virksomheten
ressursforvaltning,
menhandelsregulering
rammebetingelsene
i CfTESberørerlikeveli høygradde internasjonale
I så måteviljeg spesielt
marineressursforvaltning.
forvår hjemlige
fremheve
to forhold:
somNorgehar
handelmedhvalprodukter,
1. Forbudet
motinternasjonal
reservertsegmot,og somvi i en årrekkehartørl en hittilforgieves
kamp:mot;
og
omsåkaltlistingav kommersielt
2. Dq pågående
forhandlingene
vil kunnefå alvorlige
marinearter- noesomeventuelt
u,tnyttede
konsekvenser
for norskfiskeeksport.
gårdetet
i de ulikeforhandlingsprosesser,
Nårdet gjeldermønsteref
somi
hovedskille
mellompå denenesidende renefiskeriforhandlinger,
hovedsaker av tosidigkarakterog somdreiersegom konkrete
i møteri
fordelingspørsmå|,
og pådenannensidedeltagelse
Av
ressursforvaltningsorganisasjoner.
internasjonale
ellerregionale
og
CCAMLR
sistnevnte
slagharjeg spesieltnevntlWC,NAMMCO,
somNAFOog NEAFChører
CfTES,menogsåfiskeriorganisasjoner
medi dettebildet.
Førstnevnte
typeforhandlingsprosesser
- altsåde rene
ha detmankankalleen kronologisk
fiskeriforhandlinger
- vil vanligvis
strukturmedfølgende
elementer:
- Oppnåenighetomdagsorden.
rådgivning.
av denbiologiske
- Gjennomgang
og evt.annenrelevantinformasion.
av fangstdata
- Utveksling
presentasjon
og ønskemå|.
av behov,prioriteringer
- Gjensidig
av TACfor eventuelle
i førsterekkeomfastsettelse
- Forhandlinger,
fellesbestander,
menviktigstav alt,de konkretefordelingsspørsmål
(når
forveien
herundereierskap/sonetilhørighetdetikkealleredei
(inkl.
kvotetildelinger
herskerenighetom dette),videregjensidige
forhandlingsfasene
vil
betalingsspørsmål),
osv. Dissesentrale
og
spillfekteri,
friskretorikk
undertiden
ha elementer
av tautrekking,
snedige taktiskedisposisjoner.
- Og så til slutt,nårdetomsiderlykkeså få de viktigstebrikkenei
puslespillet
forat
salderinger
til å fallepå plass,foretasde nødvendige
mankanfå finaliserten avtaletekst.
(ellerregionale)
vil ha en annen
organisasjoner
Møteri internasjonale
(drøftelsene)
vilværeknyttettil ulike
struktur,
hvorforhandlingene
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vil følgeet sammenhengende
dagsordenpunkter,
somikkenødvendigvis
sporrettetmotet konkretenkeltmål(somf.eks.å få på plassen
vil hergjernebareutgjøreen
kvoteavtale).
De renefordelingsspørsmål
vil herdreiesegom
mindredel av helheten.Myeav drøftelsene
prinsipper
fellesmål(samtomå enesom midlerfor
og omå identifisere
likevelikkeat manogsåi slike
å arbeidemotsilkemål).Detforhindrer
friskretorikk
og snedige
spillfekteri,
møterkanopplevebådetautrekking,
i stortmonn.I slikeforakommerofteogsådet
taktiskedisposisjoner
Spesielt
av observatører.
forholdi tilleggat møterer åpnefor deltagelse
forat nærværav
i organisasjoner
somIWCog CITESharvi erfaring
NGO'erharkunnetøve
i formav allehånde
aktivistiske
observatwer
(utenat dette
påvirkning
på en rekkelandsforhandlingsadferd
betydelig
nærmere).
behøverå konkretiseres
Jegvet ikkeom det harnoefor segat jeg siernoenordom selve
er detbetydelige
"forhandlings-spillet"
- somjegvarinnepåtidligere
somvi finner
forhandlingsprosessene
mellomde forskjellige
ulikheter
avtalene.Derimotkandetvære
innenforrammene
av de forskjellige
nemlighvasomskaltil for å lykkesnyttigse littpå et annetspørsmål,
for at de forhandlingene
somvi leggerså myearbeidi skalgi resultater
somvi kanværefornøydmed.
Akkuratdetteer egentligdetviktigstemenogsådetvanskeligste
spørsmål
å kunnesvarepå.
Vi vet av bittererfaringat uansetthvorgodsakvi har,uansetthvorgode
vi harpåvårside,så er detikkenok"å ha rett",- detgjelder
argumenter
kvoteforhandlinger
også"å få rett". Og entendeter taleom bilaterale
så vil vi ofteværeaktører
i multilaterale
organisasjoner,
ellerkonferanser
i et hardtinternasjonalt
maktspill
- hvordetikkegisveddøreneog vi ikke
får noegratis.Og noengangerer detbareslikat uansetthvorgodjobb
hjemigjen(ikkeminst
vi kansynesvi hargjort,så vendervi tomhendte
er dettenoevi haropplevdi forasomIWCog CITES,hvorvi ståroverfor
å totalfrede
somsynesdeter merhøyverdig
en massivflertallsblokk
for
havetsressurser
ennå utnyttedem,og somer uimottagelige
rasjonelle
argumenter).
ennmåtteværetil å få gjennomslag
Menuansetthvordystreutsiktene
for våreønskemål
og krav,så måvi alltidstå på og gjørevårtbeste.Og
forå kunnegjøreen så godinnsatssommulig,er detviktigat følgende
hensynblirivaretatt:
. Målbevissthet:
Vi måvitehvavi vil - vi må ha en klarstrategi,og ikke
(våre
fravåreoppdragsgivere
minst,vi må ha klareinstrukser
myndigheter).
hjemlige
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. SakkunnskapVi må ha gjorthjemmeleksen
og sørgefor at
fagkompetanse.
dennødvendige
forhandlingsdelegasjonen
omfatter
. Tiltit,autoritet,tojatitetog lagarbeid,Deter viktigat
og
autoritet
kanopptremeddennødvendige
forhandlingslederen
øvrige
trygghet.Dettefordrerlojalitetog støttefra delegasjonens
og de menige
medlemmer.
Deter viktigat bådeformannen
at alle
er lagarbeid,
medlemmer
er bevisstpåat forhandlingsarbeid
ogsåhar
og at forhandlingslederen
trekkersammeni sammeretning,
og aktivttrekkepå de
evnentil å lyttetil alledelegasjonsmedlemmene
ressurser
somhvertenkeltmedlemrepresenterer.
trekksomer
skalpekepå enkeltegenerelle
Omjeg nå avslutningsvis
politikkog
særligviktigenårdetgjeldernorskemyndigheters
viljegspesielt- og
ressursforhandlinger,
målsettinger
i internasjonale
stikkordmessig
- nevnefølgende:
. Samarbeidsløsninger.
Somet litelandi en storverden- og til tross
for at vi kankalleossen "havressurs-stormakt"
- er vi avhengigav et
medandrelandog parterfor å oppnå
konstruktivt
samarbeid
er
interesser.
Vårressurspolitikk
resultater
somtjenervårenasjonale
om nøktern
- og vil fortsattvære- trygtforankreti prinsippet
interesser.Og detteer
ivaretagelse
av våreegne,nasjonale
internasjonalt
interesser
somsamtidigogsåomfatterforpliktende
tuftetpå fellesverdierog grenseoverskridende
samarbeid
utfordringer.
. Bærekraftig
høstingav fornybare
om bærekraftig
bruk: Prinsippet
rådgivning,
eI - somjeg
ressurser,
basertpå bestevitenskapelige
i vårfiskeriforvaltning.
nevnteinnledningsvis
- selvebærebjelken
som
Detteer ogsået prinsipp
somliggeri bunnenav de instrukser
ressursforhandlinger
blirutstyrt
våredelegasjoner
til internasjonale
med.
. Deltagelseav de berørtenæringerog fagmiljøer:Prinsippetom
i viktige
demokratisk
og fagligrelevantdeltagelse
harværtnedfelti norskforvaltningspraksis
beslutningsprosesser
å snakkeom
sammenheng
lengeførdetkompå moteni internasjonal
såkalte"stakeholders".
Ogfordivi hertaleromforhandlingsprosesser
for de
berørerselvelivsgrunnlaget
somdirekteellerindirekte
er
av havetsressurser,
mennesker
somharsittlevebrødi høstingen
ikkebaretas medpå råd,menogsådet norskpraksisat næringen
nårdeter naturlig- trekkesmedi selveforhandlingsprosessene.
Takkfor oppmerksomheten!
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