
Innspill fra Greenpeace til Nordområdemeldingen 2011 
Det står mye godt i Nordområdemeldingen. Presentasjonen av den i både norsk og utenlandsk media 

har imidlertid fokusert for mye på Norge som en aggressiv aktør som hovedsakelig profilerer seg som 

leverandør av arktiske petroleumsmuligheter. Utspillene om utelukkelse av Kina fra Arktisk Råd trekker i 

samme negative retning. Vi tror ikke Norge er tjent med en slik profil i Arktis, og oppfordrer Stortinget til 

å tydeliggjøre Norges globale miljø- og samarbeidsprofil også i Arktis. Norge blir ikke bli trodd på målet 

om å være ”den fremste forvalter av miljøet og naturressursene i nordområdene” om det ikke følges opp 

gjennom konkrete tiltak.  

Overordnet forvaltning i Arktis 

Vi mener meldingen må gi større anerkjennelse for behovet for en mer helhetlig multilateral arktisk 

forvaltning. Arktis krever mer enn samarbeid med Russland. Selv med permanent sekretariat er Arktisk 

Råd ikke et effektivt organ for å sikre Polhavet den beskyttelsen det trenger i et raskt skiftende miljø, 

eller for å gi Rådet den legitimitet det krever av det internasjonale samfunn. Havretten gir et vesentlig 

juridisk grunnlag for kyststatenes rettigheter og plikter i Polhavet, men det er likevel et betydelig behov 

for mer samarbeid, samordning og sær-arktiske beskyttelsestiltak. Havretten har flere hjemler for dette. 

Også andre internasjonale avtaler gir rom for særlige arktiske samarbeidsordninger eller avtaler. Store 

deler av Polhavet er også internasjonalt farvann. Norge er ikke er tjent med å underslå disse 

utfordringene, og bør derfor arbeide for en helhetlig, multilateral arktisk tilnærming der alle avtalene 

kan samles og hullene kan tettes med nye regler der det er nødvendig, blant annet på olje, biologisk 

mangfold, fiskeri og skipsfart. 

Svalbardsonens suverenitet og internasjonalt verneområde som virkemiddel 

Vi er svært overrasket over at meldingen legger i så liten grad omtaler uenigheten om Norges 

suverenitet i Svalbards økonomiske sone/fiskerivernsonen. Utspillet i høst fra EU-visepresident Diana 

Wallis ble møtt med total avvisning fra norsk side, selv om hennes argumentasjon er solid forankret og 

norsk suverenitet i vernesonen til dags dato ikke er aktivt anerkjent av noe annet land. Mange land har 

respekt for Norges håndheving i sonen, ettersom det er klart at fisken må forvaltes. Samtidig er det 

åpenbart at debatten vil bli helt annerledes dersom det blir gjort oljefunn eller liknende.  

Vårt råd er at problematikken i vernesonen håndteres proaktivt. Vi tror det vil være vanskelig for Norge 

å oppnå bred internasjonal anerkjennelse for sonen som ensidig norsk. Vårt forslag er derfor at Norge i 

tråd med Svalbardtraktatens likebehandlingsprinsipp og Norges forvalterrolle, oppretter Vernesonen 

som et internasjonalt arktisk verneområde, hvor alle aktører skal behandles likt, men hvor all aktivitet 

er forbeholdt forskning og ikke-kommersiell utnytting. Dette bør gjelde både levende og ikke-levende 

ressurser, både i vannmassene, på havbunnen og i geologiske strukturer.  

Et slikt tiltak vil også bidra til å styrke Svalbards rolle som sentrum for forskning og samarbeid i Arktis. 

Svalbard blir også av mange omtalt som et ”Arktisk Galapagos”, med miljøverdier som er vel verdt å 

verne både på land og til havs, i et svært sårbart og utsatt miljø. Her kan Norge vise miljølederskap i 

praksis. 



Nødvendigheten av å regulere fiskerier og annen økonomisk aktivitet i Svalbardsonen tvinger seg også 

fram gjennom issmeltingen, som allerede har gjort at tidligere utrålte områder i dag blir trålet med 

økende intensitet. Greenpeace dokumenterte allerede i 2010 hvordan urørt havbunn nord for Svalbard 

er sårbar for økende tråling. USA har allerede stengt ”sin” del av Polhavet for kommersielt fiske som et 

føre-var tiltak, og er i samtaler med Russland om det samme. Vi tror slike prosesser hadde vært bedre 

tjent med å foregå innen et multilateralt rammeverk, som en Arktisk RFMO eller liknende, gjerne koplet 

til et forsterket Arktisk Råd. 

Petroleumsvirksomhet: hvor går grensen mot nord?  

Det arktiske klimaparadokset, der fossilskapte klimaendringer gjør det mulig å lete etter flere fossile 

ressurser som igjen vil forsterke klimaproblemet, setter land som Norge på en stor etisk og moralsk 

prøve. Polhavet er svært sårbart for oljeforurensning, eventuell utvinning vil bli dyrt, og området er 

svært krevende å operere sikkert i. Meldingen må erkjenne mye tydeligere at oljeindustrien ikke er klar 

for aktivitet i isfylte farvann. Uansett hva industrien påstår, så finnes det ikke teknologi for å håndtere 

oljesøl under slike forhold. Eksemplene fra Godafoss-forliset er illustrerende. Industrien jobber med 

problemet, men det er samtidig viktig å erkjenne at den ikke har funnet noen holdbare løsninger, ikke 

engang om man skulle forutsette at logistikk- og personellutfordringene hadde vært løst.  

En konkret måte å gjøre dette på vil være å presisere at Norge i perioden ikke vil åpne områder nord 

for ”Barentshavet Sør” for petroleumsvirksomhet, og at Norge oppfordrer andre arktiske land til å 

redusere oljeleting i Polhavet minst inntil man har funnet holdbare metoder for håndtering av oljesøl i 

isfylte farvann.  

Akutt behov for fiskeritiltak og marine verneområder  

Fiskeriene er fortsatt den klart største påvirkningsfaktoren på miljøet i Barentshavet og Svalbardsonen. 

Mer enn 350 trålere har lisens i områdene. Meldingen skriver at ”Fiskeriforvaltningen de siste ti årene 

har hatt økende fokus på bunnsamfunn, og konkrete forvaltningstiltak er iverksatt. Påvirkningen fra 

fiskeriene forventes derfor å avta”. Vi frykter dette er feil. Det totale uttaket har økt, og fiskeriene har 

spredd seg nordover og inn i Svalbardsonen. Den totale påvirkningen, særlig av ukjente bunnsamfunn, 

vil derfor være økende dersom det ikke iverksettes ytterligere tiltak. I Barentshavet og Svalbardsonen er 

kun ett område beskyttet for tråling siden 2007. Langt flere områder – og ikke bare korallområder – må 

vernes for å sikre helhetlig beskyttelse av den arktiske bunnfaunaen. 

Målene fra 2007 om å bevare sårbare områder er derfor ikke nådd, heller ikke i lys av våre inter-

nasjonale forpliktelser, som Johannesburg-målet om å etablere et nettverk av marine verneområder 

innen 2012 og minst 10% av verdens havområder innen 2020. Mareano-programmet har gitt økt 

kunnskap om biomangfoldet på havbunnen, men forvaltningstiltakene mangler fortsatt – også i Nord. 

Videre er det viktig at IMO Polar Code også inkluderer fiskeriflåten. En utvidelse av dagens tungolje-

forbud på Svalbard, til å gjelde alle fartøyer på hele øygruppen, ikke bare utvalgte fjorder, bør 

gjennomføres umiddelbart som et første skritt. 

Kontakt: Truls Gulowsen, 90107904, truls.gulowsen@greenpeace.org  


