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MØTB
i den utvidede utenriks- og konstitusjonskomite

onsdaE den 15. desember L9T6 kl. 9.30.

Sjlfarts- og fiskerikomiteen var innkalt til å
delta under behandlingen av punkt 1 på dagsorden.

Mþtet ble ledet av formannen, Tor Oftedal-.

Fra den utvidede utenriks- og konstitusjons-
komite mþtte: Per Borten, Trygve Bratteli, Lars Korvald,
Odd Lien, Aase Lionæs, Lars T. Platou (for Otto Lyng),
Tor Oftedaf , Kåre Stokkeland, Paul Thyness, Kåre \,rli11och,
Berit Âs, Guttorm Hansen, Svenn Stray, Per Hysing-Dahl,
Valter Gabrielsen, Arnt Hagen, Kåre Kristiansen, Håkon
Kyllingmark, Gunnar Alf Larsen, Arne Nilsen og Jakob
Aano.

Fra sjlfarts- og fiskerikomíteen mþtte (under
behandfingen av sak 1): Odin Hansen, Tor Henri-ksen,
Geirmund Ihle, Karl Klevstad, Steiner Kvalþ og Thor
Listau.

Av Regjeringens medlemmer var til stede:
Statsminister Odvar Nordli, utenriksminister Knut
l-und, statsråd Eivind Bolle, tr'iskeridepartementet,
statsråd Rolf Hansen, Forsvarsdepartementet.

Fryden-
og

Fllgende embetsmenn ble gitt adgang tiL mþtet:
Fra Utenriksdepartementet : Statssekretær Arne Treholt,
ekspedisjonssjef Helge Vindenes og ekspedisjonssjef
Paal Bog. Fra Forsvarsdepartementet: Konsulent Yngve
Gabrielsen.

Videre var til stede komiteens faste sekretær,
konsulent Knut Mlrkved.

Dagsorden

Utenriksministeren orienterer om:

l-. Kgl. res. om Norges lkonomiske sone.
2, Norges bidrag til FNs spesialfond.

FORMANNEN: Fþrst må jeg få tov å beklage dypt
at det i går oppstod v
uregelmessigheter i fo

isse problemer, for ikke å si
rbi-ndelse med innkallingen til

dette mþte. Jeg håper at samtlige medlemmer, i hvert
fa1l senest i morges, har fått innkallelsen , og at det
ikke gjØres opphevelser mot at mþtet avvikles.
Innvendinger er ikke kommet.
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Sak nr. 1

Kgl. res. om Norges lkonomiske sone.
ttitttttrrrrrrtttttrtttttttrr1llttllllltlllt?l!llItllttt!lllltlllllll

FORMANNEN: Denne sak vil bli behandlet i
fel1es mØte-lêTññ den utvídede utenriks- og konstitu-
sjonskomite og sjlfarts- og fiskerikomiteen. Mþtet er
innkalt etter anmodning fra utenriksministeren.

Jeg gir da straks ordet til utenriksministeren.

UTBNRTKSMINISTBR KNUT FRYDBNLUND: På gTUNN AV
denne sakens-spesiétte betydning har Regjer i-ngen funnet
det naturlig å gi komiteen en redegjlrelse om den kgl.
resolusjon som vil komme vedrfrende iverksettelse av
den fkonom|ske sone o fØr foredrag til statsråd fremmes
flrstkommende fredag. Regjeringen forutsetter at loven
om den lkonomiske sone vil bli sanksjonert i samme
statsråd, slik at det nldvendige grunnlag vil være tagt
for den kgl. resolusj on om iverksettelse av sonen. Jeg
viser til det foredrag som nå er utdelt, og skal i det
fllgende ta for meg enkelte av hovedpunktene der.

Den lkonomiske sone opprettes i havområdene
utenfor det norske fastland med virknlng fra 1. januar
L9TT. Yttergrensen fastslås til 200 nautiske mit. Der
den lkonomiske sone stþter opp mot annen stats myndig-
hetsområd.e, Itskal grensen trekkes i SAmSvar med avtalett
heter det i resolusjonen. Hva Nordsjlen angår, inne-
bærer dette en henvisning til de avtaler som allepede
er inngått om deling av kontinentalsokkelen etter midt-
linjeprinsippet. Som statsråd Bvensen nevnte i sin
redegjlrelse for Stortinget, 8år Regieringen ut fra at
disse avtaler vil bli lagt ti1 grunn også for av-
grensning av den norske sone.

Når det gjelder forholdet til Sovjetunionen,
innebærer formuleringen en henvisning til den avtale
som de nåværend.e forhandlinger om delelinjen som pågår
i Oç1o i disse dager, tar sitcte på. Som vi all-e vel må

""tÁenne. er det Íite real-istisk å vente at en slik av-
talä sraí kunne foreligge tØr 1. januarr oB en midler-
tidÉe praktisk ordning vi1 d.erfor være nldvendig. Hva

\ _.-en $lal{ ordnl-ng skal- gå ut Þå, er et splrsmål som den
kgl. resolusjon ikke vil foregripe på noen måte.

Vi har merket oss at heller ikke det dekret
som er utstedt fra sovjetisk side om deres utvidelse
til 2oo mil_s lkonomisk sone, inneholder noen konkret
llsning når det gj elder avgrensning i forhold til norsk
område. Sfit vi vurderer det, er det av betydning at
man fra sovjetisk side har unngått formuleringer i.
dette dekrei som kunne frata den sovjetiske regiering
den nldvendige fleksibilitet overfor Norge når det
gjelder å fiÀne fram til- en midlertidig ordning for
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fiskerne i det område det er ueni-ghet om. Derfor er
det også fra vår sid.e naturlig å utforme resolusjonen
på en måte som gir den norske regjering en tilsvarende
fleksibilitet. På samme måte som Sovj etunionen i sitt
dekret har unngått å vise tif sektorlinjen, må det fra
vår si-de være riktig ikke uttrykkelig å vise til midt-
linjen. Dette skulle kunne gi et brukbart utgangspunkt
for de d.rþftinger som må komme, med sikte på en midler-
tidig praktisk ordning i de områder som det forhandles
om.

Jeg vi1 gjerne understreke at i og med formu-
leringen om at grensen trekkes i samsvar med avtale,
har en på norsk side ikke frafaLt eller endret det
norske standpunkt under forhandli-ngene med sikte på en
slik avtale.

Videre vil den kgl. resol-usjon slå fast at
fi-skere fra stater' som har inngått avtale med Norge
adgang ti1 fiske og fangst i den norske lkonomiske
el-l-er som er í forhandlinger med Norge med sikte på
slik avtal-e, fâ"r ad.gang tiI fiske i sonen i L977.

ê

om
sone,

en

Det presiseres videre at nærmere regler om vil-
kårene for d.enne adgangen, herunder bestemmelser om
kvoter og andre fangstbegrensningerr skal gis av
F i skeridepart ement et .

Bt annet hovedpunkt er at de fiskekvanta som
tas av fiskere fra stater dette gjelder, fra 1. januar
og fram tit det tidspunkt da kvote blir fastsatt, skal
anses som forskudd trukket av slike kvoter. Det presi-
seres for þvrig at bestemmel-sene om trål-frie soner fort-
satt skal gj elde.

Jeg vil så bare si noen få ord om utviklingen
ter havrettsministerens redegjfrelse i Stortínget
desember. Når det gjetder drþftel-sene med fremmede

stater som har funnet sted i flpet av de to siste uker,
er det nådd fram til avtaler med Polen og @st-Tyskland.
Avtalen med Pol-en ble ratifisert B. desemberr og av-
talen med pst-Tyskland ble parafert av fiskeriminister
Eivind Bol1e og den lsttyske ernæringsminister Wange
i dag morges kl. 8.10. Det dreier seg i begge tif-
fel-l-er om overgangsvilkår. Avtalen med Polen gjelder
bare havområdet nord for den 62. breddegrad, mens av-
talen mel-lom Norge og lst-Tyskland gjelder fiske langs
hele norskekysten.

I begge tilfeller fastsettes overgangstiden
til å skull-e gjetde fram til 3I/L2 L979 for det indre
50 mils belte, og fram til 3L/I2 l-9B0 i det ytre 150
mils belte. Etter utllpet av denne overgangsperiode
skal de to stater ha rett til å fiske på det såkalte
overskudd, dvs. d.en del av den fastsatte maksimale
fangst for de enkelte fiskebestander som måtte over-
stige det de norske fiskere har adgang til ã" ta,



(AGo) I tillegg til paraferingen av avtalene medPolen og /st-Tyskland har Regjerfngen også under-tegnet en avtale med Sverige som vll bll forelagtstortínget med forstag om Jamtykke tit ratifikaã¡on.
Hva forholdet til EF-l_andene angår, skalstatsråd Evensen ha d"rþftel-ser i Brusset--i áær fram-t+9. Jeg skal ikke eå inn på mulighetene eller ut-siktene til snartige-tflsninþer i fõrhotd tit EF, menbare minne om den nære sammðnheng mellom EF-landenes

egng interne forhandlinger om en ny felles fiskeri-politikk og deres forhañdlinger meá oss.
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med-
BJÞ

lemmer
fritt?

FORMANNEN: Er det
som har supplerende
Ordet er fritt,

andre av Regj eringens
bemerkninger fØr ordet

ut enriks
PBR BORTEN

S eren.
redegj lrelse r sâ havr
gitt aogang for tredj
for den norske 200-mi
har ingen bemerknínge

Det var bare et splrsmål til
Så vidt jeg oppfattet den omtalte
ettsministeren at det ville b1í
elands fiskere til å fiske innen-
lssonen i henhold ti1 kvote. Jeg
r til det.

Det jeg tenker på, er: Hvordan vil det for-holde seg med tredjelands fiskere i dette berlmmelige
ingenmannsland? Kan utenriksmini_steren si noä om
aspektene med hensyn til hvordan Sovjet víl oppflre
seg når det gj elder å gi adgang for iredj elanãsfiskere¡.og-hvilken pofitikk vl skal fllge? Er d.etfor tidlig å si noe om det? Det er deite som er vanske-1ig, syns jee.

UTBNRIKSMTNISTER KNUT FRYDENLUND : Hva Sovjet-
områder som
jeg ikke si

un onen h ne när det gj elder de
med Sovjetunionen om, kan

arit
det forhandles
hel-t bestemt.

FORMANNBN:
Víndenes Ën lf noe

Jeg vet ikke om
i den sammenheng?

ekspedisj onssj ef

BKSPBDTSJONSSJBF HELGB VINDENBS: Jeg kan bareat det er mitt rnntrykk atùI

var
seg

inne på, nemlig at det er
om hvordan dette spØrsmål

det representanten Borten
noe for tidtig å uttale
vil bli håndtert, er riktie.
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et sies rìoe om hvordan
oppsyn som skal iverk-
ví utvider til 200 mil?

vl_ er
settes

FORSVARSMTNISTBR ROLF HANSBN: Det er i den
sammenhen elder, for det
fþrste de såkalte håndhevingsreglene for gjennomfþríng
av oppsynet. De er i disse dager til ferdigbehandling
i samarbeid med de berlrte parter. Det har gâtt ut et
mi-dlertidig signal til våre landsdelskommandoer om
hvordan dette stort sett vil bli r og regelverket vil
bli stadfestet med det al-ler flrste.

Når det gjelder forsterkning av kystvaktenr €r
de fire flrste skip som vi bestemte oss for, alt klare
til innsats fra l-. januar. De tre skip som er kommet i
tillegg, vi1 være kl-are i llpet av januar/begynnelsen
av februar. Dessuten vil to av våre fregatter fra L/I
være klar til å settes inn i oppsynet r og marinens en-
heter for lvrig vi1 også være i beredskap.

Det er ellers gitt vi-sse signaler om hvord.an
en skal gjennomflre oppgaven fra starten av. Det regnes
med relativt lempelige ordninger i forhold til- de stater
vi har avtaler med, i fþrste rekke for tidsrommet I/I
I/3t men det må vises en restríktiv holdning overfor
nasjoner som vi ikke har tilsva.rende avtal-er med.

Med det opplegg vi her har hatt, mener ví å ha
forberedt oss så grundig til oppgaven som det er mulig
på dette tidspunkt. Vi har selvfltgelig erfari-nger å
vi-nne, men jeg vil tro at dette opplegget er relativt
tilfredsstil-lende .

STEINER I{'IALØ: Situasjonen er nå at fiskeflåten
er kl-ar t r-1 ä gä ut fra 2. januar L9TT, og at Sovjet-
samveldet nå har utvidet til 200 mil. Jeg vil da splrre:
Er det funnet fram til en ordning slik at det ikke er
noe til- hinder for at de norske fiskere får fiske innen-
for den sovjetiske sone? Som vi vet foregår alt lodde-
fiske den fþrste tid på det sovjetiske område. Er det
noen klarhet i dette?



( Kr) STArq&{DEIylÀtq_EOLLg.! Som kJent skal Norge og
Sovjetuni ndede kommisjon i daiene

fÂ¡e htILLocH: Jeg forstår at det er vansketig å
si rrva so@TãiTankené når det gjelder håndhevingen
lnnenfor de grå sone
vite litt om hva Den
den f.eks. forlange
ikke-sovjetiske skip
seg i området?
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r, men det kunne være av interesse å få
norske regjering tenker å gjøre. Vil

rapporter av allê skip eller bare av
? Hvordan vil oppsynsfartøyene forholde

29., 2L. og 22. denne månedr og da vil vi ta disse spørs-
målene opp til drøftelse. Hittil er det derfor ingen klar-
het, men vL tegger opp til at ví skal få drive fiske i
hverandres soner.

FORMANNEN: Det er ingenting i veien for at ekspe-
disJonssj ef Vlndenes svarer.

UTENRIKSMTNTSÎER KNU? FRYDENLUND: Det som Vindenes
forsøkte åhvtske til meg, var át dètte er et spørsmål som
havrettsministeren har redegjort for tldligere under komi-
teens møterr 09 at det i og for seE ikke er noe å titføye
utover det.

HÅr<O¡¡ KYLLTNGMARK: Vi kan jo få gjentatt det.

HELGE VINDENES: Det Jeg mente, var at man her'kunne
referere@re1seóm-disseåpørsmåtsomb1egitt
av havrettsminfsteren på et svært tidl19 tidspunkt i høst.

nye kont
orn en rni.
tas, må
delel in j
ikke er
som nå p
gang, må

Komiteen bør være oppmerksom på at man tar sikte på
akter med Sovjetunionen når det gJeLder spørsmålet
dlertidig praktÍsk ordning, men før slike kontakter
man avvente resultatet av de pågående drøftinger om
ên. Selv om det, som utenriksministeren sêr kanskJe
realistlsk å vente at de forhandlinger om deleLinjen
ågår i Oslo, vil føre f¡am til en avtale i denne orn-
vl ikke opptre på en måte sorn kan gi lnntrykk av at

vi forskutterer et manglende forhandlingsresultat. Derfor
vil man lkke ha drøftelser med Sovjetunionen om den detalJerte
praktiske ordning før man ser hvordan det går í delelinJefor-
handlingene.

STATSMINISTER ODVAR NORDLI: Jeg regner med at det
ikke er u ite a[ vi-her står over-
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( KL) for en situasjon som er uklarr og som bærer en rekke vanske-
ligheter i seg. Det er Regjeri
de forhandlinger om delelinj
pågår i oslo, skal søke å få

en
ngens holdning at v
på kontinentalsokke

i gjennom
len som nå
I her
tmani

klarlagt hvor langt v
eventuelt kan komme, eller om situasJonen er den a
realÍteten står på Oe gamle standpunkter i sokkelforhand-
lingene, slik man har gJort gjennom lang, lang tÍd. Det
forekommer meg å være helt klart at det er førsb når vi har
fått avklart disse posisjonene, êt det viI være realistisk
og rÍmelig å begynne å drøfte hva som så skal b1i sltua-
sJonen, og det må Jo også avklares gjennom forhandlinger
me}lom de to berørte land.

Jeg vi1 gjerne presisere at det er vår oppfatning
at det så snart denne sÍtuasjonen er avklart, selvfølgelig
vil være en oppgave for RegjerÍngen å få klarlagt hvilke
konkrete linjer-de¡ vyT følge. Det er videre helt klart
at vi så langt som ìát overhodet er mulig for oss, vi1 legge
opp disse eventuelle forhandlinger i nærest mulig kontakt
rned den utvidede utenrikskomlte. På det nåværende tidspunkt
kan det jo tenkes en rekke ulike kombinasjoner og løsninger,
men jeg finner det svært lite formålstjenlig - utover det
s?*.tidligere er.blitt l?gt om dette, bI.4. i denne kornite -
nå ä gå nærmere inn på disse forholdene, som - og det vil
jeg understreke - Regjeringen på aet nåværende tidspunkt,
bl.a. på grunn av de pågående forhandlinger, har vanskelig
for å konkretisere nærmere.

rÅne wILLocH: Det er klart at det må forhandles
videre om disse spørs I Jeg aksepterer at Regjeringen
ikke er i den stilling at den kan legge frem noen alterna-
tiver til overveielse nå.

Jeg vil imidlertid svært gjerne få understreke be-
tydningen av at de oppsynsskip som befinner seg i eller i
nærheten av disse farvann, i.nnen 1. januar må få krystall-
klare regler for hvordan de skal opptre, slik at man ikke
skyver nóen av.disse delikate diplomatiske oppgaver over på
de fartøysjefer som kan b1i tvunget til å foreta veldig
vanskelige avveininger.

STATSRÅD RoLF FTANFEN: Jeg vil gjerne si at vi i
tillegg t vartílåten-ita 1. januar også
har lagt opp til en styrking av vårt oppsyn med Orion-fly,
cê. 300 timer mer pr. år enn tidfigere. Oppsynet med f1y
innebærer at vi også har meget god oversikt over hva som
foregår i de såka1te grå soner. Vi får nå ukentlige over-
sikter over utenlandske trålerf1åter i våre farvann, så
dette er ingen ukjent oppgave.

Hvilke nye tiltak som eventuelt kan komme på tale,
avhenger av de forhandlinger som nå finner sted.
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Jeg er for øvrig enig rned representanten Wílloch i
at vÍ pr. 1. januar må ha en klar holdning tit hvordan
problemene skal behandles fra kystvaktens side.

rcÅNE STOKKELAND: Stortin get skal jo litt senere i

forutsatt i den an
noen innvirkning p

I n9r er at de forhandlingene i kke får
Norges prinsipielle standpunkt når det

J
aa
. Det er derfor for så vidt ikke noe
r det gJelder ulenrikskomiteen og Re-
området.

dag behandle fiskeriavtalen med Sovjet, og komiteen har av-
gÍtt en enstemmig innstilling i sakens anledning- Komiteen
påpeker at grenselinJen rnot SovJet på det nåværende tidspunkt
ikke er fastlagtr og komiteen er enig med Regjeringen i at
grenselinjen vil måtte følge den sokkellinje som man kommer
fram til gJennom forhandlinger. KomÍteen er ínnforstått med
det, og den er også lnnforstått med at det må føres forhand-
llnger om praktiske spørsmål Í det omstridte området. Komi-
teen har for så vidt akseptert det. Det eneste komiteen har

gjelder grenselin
forskjell i synet
gjeringen, på oet te

En annen sak er oppsynef i de såkalte grå soner.
Det er klart at dette må ¡tl en del av forhandlingstemaet
når man skal ta fatt på de praktiske problemene i forblndelse
med fisket i de to sonene. Men Jeg synes det er grunn t1l å
understreke hva som sannsynligvis vil skje i Stortinget 1 dag,
at det vil bli gitt samtykke til ratifikasJon av avtalen med
SovJet slik som den nå foreligger - med de uIøste problemer
som man har i området i forholdet t1l SovJetunionen.

PER BORTEN: JeE vil bare understreke noe som er
sagt av andre her, at det er nødvendig med klare forho lds-
ordre både tll oppsynet og tll norske fiskere innen 1. Ja-
nuar, når denne resolusJonen trer I kraft. Jeg kan fore-
stille meg at det kan bli vanskellg for Regjeringen å fra kon-
takt med denne komlte, sllk som tidsforløpet er når det gJeL-
der dlsse forhandlingene. Det er rimelig at man spør om Re-
gjeringen har tenkt i alternativer når det gJelder disse vanske-
lige spørsmål, men jeg forstår godt at det ikke er lett for
RegJeringen nå under de pågående forhandlinger å gl uttrykk
for absolutte oppfatninger.

Når det er sagt, er det et annet forhold jeg gjerne
vil peke på - det b1e også berørt av Stokkeland - nernllg
spørsmålet om vår prinsiplelle holdning. Jeg tror man skal
være vetdÍg varsom med å dekretere fleksibilitet i disse
spørsmåI. JeE aksepterer det fullt ut når det gjelder de
praktíske ordninger lnntil man kornmer t1l hovedforhand-
llnger for å si det på den måten. Jeg tror enkelte i
opinionen har rnisforstått dette, slik at man tror at Re-
gjeringen allerede dekreterer fteksibilitet når det gjelder
midtlinjeprinsippet, for det er ikke lett for menigmann ã
holde klart for seg aLle disse faser. Jeg tror ikke det er
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så opportunt at man gir det inntrykk at man allerede nå er
innstilt på å vise flekstbilitet, uten at rnan også rede-
gjør for vår prlnsÍpielle holdning t11 selve mldtlinjeprin-
sippet. Jeg vil bare peke på dette som et moment i den fa-
se vi nå går j.nn i.

STEINER KVALØ: Vil de forhandlingsløsnÍnger man kom-
mer fram @ i dagene 2L. og 22: desembãr, bli
kunngjort, slik at vi får rede på hvor vi står? Ðet er jo
klart at særlig vi som holder til ute I periferien og skal
på mange møter i fiskeriorganisasjonene 1 julehelgen, kommer
til å få inngående spørsmål om dette, og vi må ha noe kon-
kret å holde oss til. Det er derfor veldig viktig at vi får
en klarlegging her, slik at vi har noe konkret å svare på
sllke møter.

TOR HENRTKSEHI
rands risffif rra

t gjelder spørsmåIet om hvllke
gang tiL å fiske innenfor sonen

fra 1. januar. Det er jo veldig kort tid til 1. Januar.
Skal den frie ordning som eksisterer i dag, bare fortsette
å gJelde, eller regner man med å få tílfredsstillende for-
skrifter før 1. Januar L977 når det gjelder detÈe spørsmål?

STATSRÅD EIVTND BOLLE: På dEI førStE Spørsmålet,
fra Kvalø, kan jeg si at vi regner med at vi skal komme fram
til en avtale med Sovjet i løpet av dagene 20., 2L. og 22. de-
sember d.å. Men hvis vi ikke g|ør det, regner vi med at vi
skal få til så klare ordninger at fiske skal kunne drivesr og
flskerne skal blÍ gJort kjent med at vi eventuelt må forhandle
videre I Januar. Som det står Í denne resolusJonen, v1l de
fangstkvanta som eventuelt blir tatt inntil kvoter er antatt,
gå til fratrekk 1 de endelige fangstkvoter man kommer fram
ti1.

Videre - og det kan også være svar på spørsmåIet fra
Tor Henriksen - det er jo kt art at de land som vÍ har lnngått
avtaler med, skal få fange innenfor vår fremtldige økonomiske
sone utenfor fastlandskysten. Vi regner imidlertid ikke med
at vi makter å ha dette klart fra 1. Januar. Men som det står
I resolusjonen, skal disse landene mel-de fra ukentllg om når
fiske innledes og avsluttes innenfor den økonomiske sonet
hviLke kvanta de tar osv., slik at vi får en oppgave over det.
Når Så den endelige kvoteavtale er inngått, skal dette gå til
fradrag, og det er de innforstått med.
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: Det var
for klarhet,

ver kan hal
or en neget
ti1 EF når

represen en som e
og jeg må si: Det er et behov som noen h
for det er ingen tvil om at vi står overf
komplisert sltuasjon her både i forholdet
dgt g jelder den ordnÍ.ngen vi skal ha fra 1. januar: oB
når det gjelder forholdet til Sovjetunionen 1 det åon
vi kaller d.e onstridte områder. Det er i.ngen tvil on
at d.isse situasjoner er konpliserte.

Når det gjelder EFo regner vi iuoidlertid ned at
selv o& man ikke når fra.n til en definitiv avtale för 'l .
januar, hva vi satser på, vil nan kr¡nne finne fram ti1
nidlertid.ige ordrringer her også for å hindre noen form
for konfliktsituasjon. Det er EFs prinslpielle holðning,
og det er også-vår holdningr selv on altså vår prinsipale
nålsetting er å få en klar avtale nned EF för 1. jarruar.

Når d.et gjeld.er de omstridte onråd.er son Stokke-
land også var irure på ,,5. forholilet til SovJetunionen, er
situasjonen her også $omplisert ved at Sovjetunionen gang
på gang har presisert \qverfor oss både offentLig og und.er-
hånden at det er ingen \nstridte områd.er. Grensen skal
gå ved sektorgrensen. Dþt er d.en problensituasJon vi
står overforr oB derfor ser vi. det son et vesentlig fren-
skritt i situasjonen at russerne i dette dekretet on 200
mils ökononisk sone ikke gjentar dette, men lar det stå
åpent. Når ma¡r d.a s1cal legge opp tiJ- midlertldige ord-
nS.ngerr êÍ man også noe avhengig av hva Sovjetunionen her
har i tar¡kene som ikke vi har klarhet over.

Når d.et gjelder det som representanten Borten sa
om vår prinsipielle hold.nine til nidtlinienr kan ieg bare
opplyse at vår holdning er d.en s€üme. Da Regjeringen la
dér¡ne saken fram for d.en utvid.ede utenrikskonlte siste
gang för d.en forha¡rùlingsrunde som nå påeårr var stikk-
ord,ene at gjensidlg fleksibiLitet vil være nödvendig for
å nå fran til en avtale. Jeg vil bare gjenta detr fordi
RegJeringens prinsipielle utgangspunkt var mid.tlinjenr og
at skal nan nå fra^n til en avtale r vi1 begge parter nätte
vise fleksibllitet.

icÅne- icnfsff¡NseN: Enhver skjör,rner d.en vanskelige
situas¡o@ og vi a1le er kornmet i på grunn
av disse tiðsfrister som nå er ute og går. Behovet for
opplysning overfor norske ffskere har vært påpekt. Det
ei- sôlvfölgelig helt vesentlig, nen også flskere fra
tredje land som kan tenke seg-å fiske i de såkalte 'tgrå
sonerrrr êr vel i sterk tid.snöd og nå få beskied om hvor-
ledes órdningen d.er blir för de reiser ut.
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Borten reiste spörsnålet om det var for tidlig
å eå sterkt ut fra vår side med å antyde fleksibilitet
og konpromisser. Jeg vil gJerne understreke d,et han sa.
Sær1ig når vi har fått höre at sovjetrusserne for sin
de1 ikke i det hele tatt vi1 betegne onråd.et son kontro-
versielt, men uten vid,ere for sitt vedkonmende regner
med. at det er sektorgrensen sou skal gjöres gJeldênde,
syrrs jeg det nå være enda större grunn til varsonhet
fra vår side med. for sterk understrekning av vårfleksibilltet.

fÃ,nn Wff,f,oCn: Her er nevnt uttrykket ilfleksi-
bllitet'f både i forbindelse ned. forhandlingene og i for-
bindelse med. d,en praktÍske håndheving. Vi er nödt til å
dislartere d.isse spörsnålene på et tenmelig flytende og
uklart gnrnnlag. Jeg vi1 I
som vi antagelig får lÍten
nærmere ned Regjerlngen för
håndhevlngen nå det r¡ære et

gjerne ha sagt¡ efter-
ns til å dröfte d.ette

det ikke på noen nåte ka¡r
föler oss så usikre i d.et

ikevel

ingsd,atoenr at også i
sk nærvær som er slik at

stå den nisforståelse at vi
atvip å en eller

annen nåte overlater evingen i den rrgrå sonert ti1
russerne. Jeg går uten vid.ere ut fra at Reg jeringen deler

bll.r sistedette púnkt, men efterson dette kanskJe
sjanse

syns
för 1 a januab viL jee ha und.erstreket at) gjerne

villeen sl1k grad av fleksibilitet skade vår forhand.lings-
posisjon ved en senere forhandling om områd.et.

STATSMINI$.TER ODVAR NORDII ¡ Regjeringen gjorde
det så f rt hvã son-var-ñe-
gjeringens rmrdering av situasjonen för d.e forhandlinger
so¡r nå påSår i 0s1o. Det ble også på det tidspnnkt fra
Regjeringens sid.e gitt ti1 kjenne for det förste at en
nulig lösning ikke slmlle være presset av noen tldsnödt
og for det and.re at d.erson d"et overhod.et nå eller noen.
annen gang skr¡lle være mulig å nå fram til en lösning
på dette neget vanskellge spörsur.ål, var det vår oppfat-
ning at det på begge sider nåtte væIe en vilje til stede
tll å vise det vi kalte en gjensldig fleksibilitet. Det
har hele tiden fra RegJeringens side vært forutsetningen
at i dette 1å det ikke i opplegget for d.e forhandlinger
som vi nå er nidt oppe j., at vi har d.roppet vårt prin-
sipiell-e syn på nid.tlinjéprinsippet, f-ike Lite son vi på
forhånd har fått noe signal om at Sovjetunlonen er villig
tll å end.re sitt syn.

Jeg vi1 gjerne få lov til å sj. når d,et gielder
spörsnålet om hvorvidt Sovjetsanveldet er innstift på å
sè på dette onrådet vi nå snakker omr som et onstridt
onråde¡ hvilket de forel-öpig har awisto at det er ikke
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( sA) qy !y d.ato. Det er en ganmel holdning fra SovJets sj.de.
Så langt jeg har kunnet registrere d.et, har de-hatt
d.en¡.e holdning gjennom hele d.en tid vj.'har d.revet d.j.sse
forhand.lingener så jeg vi1 gjerne r¡nd.erstreke at d.etteer ikke noe som nå har dukket opp.

Jeg vil også si at når vi fra Regjeri.ngens side
snakket om en nödv-endighe! ?v_gn gJensidig fleksibilitet,
ejaldt^det spiirsnålet on delelinjen. Det-gJaldt ikke
spörsnälet om d.e eventuelle nidlertidlge lösninger somvi måtte dröfte dersom vj- ikke nåd.de fian ved dãlelinje-
forhandlingene.

_ Jeg og jeg tror også hele Reejeringen - deler
l¡tlillochs oppfatning av at det vel ikke vil være rinelig
her å overlate til en av partene å gjennonrföre det opp-
s¡rn son i så tilfelle ville være nödvend.ig. Men d,etteblÍr en av d.e viktige sidene i eventuelle mlillertidfge
lösni:rger, som vi nåtte bli trnrnget til å fÍnne on d,isse
forhandlingene on d.elelinJen ikke når fra.m.

Jeg vil si at det e,t
d.lsse lösningene kan finneÉ
selvfölgelig at det er nq¿ie
altfor sterkt begrunnet,/

vel liten nulighet for at
för 1. januar. Vl håper
, men det håpet er ikke så

VATTER GABRIETSEN: I forbindelse ned den rrgrå
soneil vil Jee si at hvis tred.je land skal få fiske her
og senere få ta det kvantr¡net med i sin totale kvote evil det skape problener når det gjelder å ei og å hand-
heve bestemrnelser. Etter mln nenlng vi1 det være riktig
at Norge og Sovjet i de forhandlinger son skal ta til,
blir enige om at dette områdete uansett delelinjen, er
et smråde som tred,je land ikke bör fiske i, iallfail
ikke i förste ongang, for å unngå problenet ned hvem
som skal håndheve bestenmelsene i dette områd.et.

SVENN STRåY: Jeg viL si at d.isse dröftingene
som vi hold.er på ned nå¡ kaaskje ikke har så forferdelig
stor menlng fordi Begjeringen av'forståelige grunner
selv ikke for dette fon¡.m önsker å si hva den har til
hensikt å gjöre hvis de pågående forhandlinger med
russerne ikke förer fren. Jeg syns allikevel at det er
maktpåliggende å peke på at det under d.en forutsetning
at forhandllngene ikke förer fren - og det er jo d.et
nest sannsynlige så er det ikke bare ett alternativ
nan nå være forbered.t på, men to.

Ðet ene alternativ er at man skal forsöke å kotnrne
fre¡r til en nid.lertid,ig ordnlng r oE selvfölgelig nå nan



r) ha sj.n strategi for forhandlingene om denne ordning
klar. Men - og det er d.et mest alvorlige - det er
også nærliggende ¡culigheter for at vi heller ilclce får
noen noidlertidig avtale med. russerne on dette områd.ett
og da nnå også Rõgjeringen - hvilket ies håper at d,en
har - ha gJort seg kI-ar over hvilken vei den vil fölge.
Det er det mest alvorlige alternatlv na¡r må være forbe-
red.t på I og det håper jeg RegÞringen har overveiet för
de satte i gang hele d.enne prosessen.

F0RMAI{NEN: Forlanger statsninisteren eller
noen av ffiens meùLeln¡uer ordet?

SÎAIS4INISTER ODV^frR NORptI: Nei.

) )t7

resLsere
bilitet på.

for-
at jeg

PER BORTEN:
iklre er eni.g

Jeg mener at det
hancllinger uten å
ennå.

J vil bare til slutt
nåten å vise fl-eksL

p
1

nan }ffnrìe gjöre 1 nidlertidlge
rejudisere prinsipielle standpunkter

--ôNår det gjeld.er delelinJenr mener Jee ikþe at
d,et er klokt å tilkiennegi fleksibilitet på forhänd för
man kommer inn i d.en egentlige fasen da det skal av-
g jöres.

Bare så det er sagti ieg mener at det er vik-
tigere å si det her enn å d.rive å dröfte disse ting i
Stortinget.

FOR},IåNNEN: Kun¡re jeg bare få si et par ord i
d.en f orbi.ndelse '

,Teg oppfattet konkLusignen på vårt forrige mijte
dithen at Reeièringen slmlle gå ti1-forhandlingepg.P.ed
rgiiãr"è - dä-;õr ñå Ueeynte !å nand.ag - ned hènblikk- på
å f:¡¡re ut om d,et på den anneir sid.e var noen vilje til
fLeksibilitet, o8 ãt frvis man slfi¡].le kunne konstatere en
åpning på den'anãre sid.en, sk¡rlle man kornme tilbake til
dänae-kõnite ned spörsnålét om hva nan vid,ere sktille fore-
ta seg.

Så vidt ieg har lct¡¡net fölge den offentlige
debatt r €r' Aet vél-ikke sagt ar¡n_et verken. fra RegJeringe4s
si¿e eiler fra andre av osõ som har uttalt osst enn et håp
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A) om at man skal kourme fran til en ordning baserl,.På.,.
gjensidig fleksibilitet. Hvis det er riktisJ- lI7^"*vel har grunn til å tro, at man fra sovjetist{-:f::^
overhod.et ikke an.ser dette sou noe forhandlipHÞYYi-:,
eller at man har noe prutningsmonn, bortfallel^:"::-
föIgelig er¡hver fleksibilitet fra vår sid.e. 'o e ì'¡
slik jeg har oppfattet d.et.

for så eom or se
sjonen på siste nötet; soo formannen nå r

reg bad
¿"i t<ont<tu-
ef efefr'e '

opp t i 1, 
ofråuåå'H' 

i ;"';:î"tiËi ";î"if: S"rlåiï3"äu*åT",
neä den'konklusjon som fornannen nå refereîüe'
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PER BORTEN: Jeg vil bare kort bernerke atj eg var uvitende om den konklusJonen; jeg var bekla-
geligvis ikke til stede på aet møtet, Dette sier jeg
bare for å förklare hvorfor jeg uttalte meg som jeg
g j orde.

FORMANNEN: Konklus jonen ble truffet, og
det var heller Íngen innvending mot den på møtet.

PER BORTEN: Jeg betviler íkke det.

THOR LTSTAU: I punkt 2 i den kgl. resolu-
sjonen heter det át Tiskere fra de land som Norge
har avtale-æed--elrfer er i forhandlinger med, skal få
lov til å fiske i den norske økonomiske sonen. Hva
med Portugal og SpanÍa i dette tÍIfelle, vil de b1i
holdt utenfor? Det var mitt første spørsmåI. Mitt
andre er:

ï punkt 3 i resolusjonen går det fram at
Fiskeridepartementet kan fastsette bestemmelser om
fangstbegrensningêFr kvoter osv. Det innebærer at
man må kunne registrere hvilke utenlandske fartøyer
som kan fiske i de norske områdene. Når det gjelder
de landene vi har avtale med, er det greit. Men hva
med de land vi ikke har avtale med? Jeg tenker på
EF-landene. Kan man her få tiL en lisensordning uten
at det foreligger noen avtal-er og hvordan vil dette
virke på de norske mulÍgheter ti1 å fiske f. eks.
innenfor den engelske fiskerigrense fra L. januar?
Hvilke problemer oppstår her?

UTENRTKSMTNTSTER KNUT FRYDENLUND: T TeKs-
ten her fre t avtale
med Norge .. o el1er som er i forhandlinger úed Norgert.
Dermed vil altså - for å svare på t istaus første
spørsrnål - Spania og Portugal, som vi forhandler med,
og som vi tar sikte på å få avtale med, falle innen-
for. Den formuleringen er også brukt med henblikk
på nf-tandene - altså land man tter i forhandlinger medrr.

Hva som vil bli det praktiske resultat fra
L. januarr êr vanskelig å vite. Men det som i hvert
fall ble sagt meg da jeg traff enkelte av utenriks-
ministrene fra EF-landene i begynnelsen av fomige uke,
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var at om man ikke nådde fram til en helt entydig
avtale akkurat til '3-. Januarr på grunn av den end-
rede situasjon, ville man ta sikte på å få en eller
annen ordning i forholdet til Norge.

FORMANNEN: Vi setter da punktum for debat-
ten orn førffiffiiffi på dagsordenen. vi tar til
etterretning de opplysninger som er gitt og de syns-
måùer som er komrnet tÍl uttrykk under rnøtetr og
erklærer fellesmøtet mellom den utvidede utenriks-
og konstitusjonskomite og fiskerikomiteen for av-
s1utLet.

Fellesrnøtet avsluttet k1. 10.15.

Man fortsatte umÍddelbart med møte i den
utvidede utenriks- og konstitusjonskomite og behand-
Let dagsordenens

Sak ñfo 2.

Ie:gee-Þi9:eg-! i t -Ile-epee i eI! gtg:

UTENRIKSMINISTER KNUT FRyDENLUND: Jeq viser
først tif ft tiÍ med-
lemmene av den ordinære utenrikskomÍte, og som ved
denne anledning også er utdelt til medlemmene av den
utvidede.

Når det gjelder selve saken, vil jeg si at
den er et eksempel på et i og for seg prisvàrOÍg ini-
tiativ og arbeíd.: fra norsk side, som vi imidlertid nå
må se i øynene Íkke fikk den nødvendige tilslutning
eller gav de ønskede resultater.

hjelpe de
av ol.jekri
Venezuela

Dette FNs spesÍalfond var tiltenkt å skulle
fattigste u-land som ble særlig hardt rammet
sêh. Men ettersom det bare er Norge og
som har sluttet seg til og har innbetalt

penger til fondet, vurderer vi det slik at fondet harfått for líten tilslutning til å kunne bli operativt.
Det som har skjeddr êr at de Índustrialiserte 1and har
foretrukket å basere sin hjelp til disse landene på
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x)(BVd) -landene har opprettet

Det som nå er blitt, sj-tuasjonen etter at
notatet ble skrevet, er at Venezuela har tatt ini-
tiativ - og har da også fått støtte av Norge - til
å overføre det beløp som er innbetalt til Spesial-
fondet, ti'l det såkalte Jordbruksutviklingsfondet,
og at en resolusjon om dette er lagt frarn og vil bli
stemt over i FN i dag. Denne resolusjon vil autori-
sere FNË spesialfond til å overføre fondets midler
til Jordbruksutvíklingsfondet. Dette skal styret i
Spesialfondet ta stílling til i morgenr 09 Regje-
ringen har da til hensikt å anbefale en sIÍk over-
føring.

Bakgrunnen for at vi ãnbefaLer denne over-
føringenr €r at JordbruksutviklÍngsfondet mangler

bí latera
sitt ege

noen
vært

th
tt

jelp, mens OECD
ond.

er for å bli operativt. Målsettingen har
opp i 1 milliard dollar, - Det mangler noe,ona

ved denne overføringen fra FNs spesialfond vil
Jordbruksutviklingsfondet kunne bli operativt.

Her står vi også overfor en tÍdsfaktor, i
og rned at Jordbruksutviklingsfondet Í løpet av noen
få dager rnå gi tilsagn orn hele denne milliard dollar
for at det skal kunne tre i funksjon. Hvis det ikke
skjer, vil de som tÍdligere har gitt tilsagn om bi-
drag til Jordbruksutviklingsfondet, ha adgang til å
ùrekke disse tilbaker og man må eventuelt ha en ny
internas jonal konferanse.

Vi mener at det å føre disse pengene over
til Jordbruksutviklingsfondet i seg selv er et rneget
viktig tiltak for å medvirke tÍl å redde dette fondet,
som dessuten i det alt vesentlige tilgodeser de samme
formåI som 1å bak norsk beviLgning til FNs spesial-
fond.

Men tidsfaktoren er her sorn sagt avgjørende,
i og med at beslutninger må tas dels i morgen og dels
Í Iøpet av et parr tre dager. Ðet er årsaken til at
jeg har valgt den forrn å orientere den utvidede uten-
rikskomites rnedlernmer om hva Regjeringen akter å gjØre,
for deretter så snart som mulig å legge fram en mel-
ding tiL Stortinget om saksgangen.

BERTT ÅS: Slik som det har utviklet seg for
Spesialfondet, stiller ikke jeg meg negativ tíI at det
blir gjort på den måten som her er foreslått. Men jeg
vil gjerne stille et par spørsmål.

x) Senere i debatten korrigert til OPEC-Landene.
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Jeg forstod det slik da vi til å begynne
med gikk inn for dette fondet - det var ve1 AtgårO
som var en av de drivende krefter bak det - var det
også motivert med at vi skulle bli et oljelandr êt
vi ville komme til å profitere på de høye oljeprisene
som etter hvert viLle utvikle sêgr og at vÍ som en
kompensasjon for dette så det helt rimelig å bÍdra
til denne ordningen - som var en oljeprisstøtte til
de mest rarnmede land.

Men jeq mener at det også korn til uttrykk
et annet motiv, nemlig at de industrialiserte land
i sin almÍnnelighet skulle være med på Oette og på
den nåte vise en solidaritet overfor de fattige lan-
dene etter som utviklingen skred fram. Nå har vi
fått opplyst at araberlandene har opprettet sitt
eget fond, som har den samme målsettingen. Men det
er i dag første gang jeg har fått høre at OECD-lan-
dene har et slikt fond.

Jeg har to spørsmål. Det første er - hvis
k at dette OBCD-fondet har den saftìme mål-

setting sorn FNs spesiaLfond: Er vi med eller er vi
ikke med i dette? Mitt andre spørsmåI - som jeg har
stilt flere ganger før, men som jeg gjerne vil ha
bekreftelse på - er: Forstod jeg det riktig den
gangen vi hadde debatten i Stortinget at Norge til
enhver tid kan selge olje til de mest rammede land
for en så lav pris som en måtte ønske å fastsette,
helt ned til to, tre dollar pr';' fat hvis det skulle
være aktuelt?

FORMANNEN: Det eT

d er sli

men j
har m

ingen
ker å

lingsfondet. Men
synes Regjeringen
fondet med dette.

ikke for å være pirkete,
på at komj.teen for lengste9 gjøre oppmerksom

et sin beslutningsdyktÍghet. Jeg håper at
ør opphevelser rnot at vi fortsetter og forsø-
uttføre behandlingen av denne sak likevel.

ist
si
sI

LARS T. PLATOU: Jeg har heller ikke noe å
bemerke ti I konklusj onen. Jeg synes det er en rime-
lig }øsning på et Litt kinkig problem s ag spesielt
legget' jeg vekt på at dette kommer i tillegg til de
beløp som tidLigere er bevilget til Jordbruksutvik-

j
l_

eg må få lov å føye til at jeg
kke bør sl.ippe tanken orn Spesial-
Spesialfondet var, som utenriks-

ministeren sêr êt meget prÍsverdig og godt norsk
initiativ. Det ble meget godt mottatt av utviklings-
landene selv, både på den 6. og den 7. ekstraordinære
sarnling. SèIv om denne ordningen ikke lot seg gjen-
nomføre nå i første omgang, bør man med tålmodighet
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og også rned nye initiativ senere forsøke å få det
tiL. Ordningen Í seg selv og grunntanken bak dener efter min mening meget anbefalelsesverdig. Man
kan kanskje ved en senere anledning og ved ãn senerekorsvei komme frem efter det mønster som her er lagt
oPP.

f

ERLAND STEENBERG: Jeg er for så vidt enís
med Platou@ å kunne ha fått tiI ordl
ningen med Spesialfondet, men jeg tror det er urealis-
tisk å tenke på at den nå kan vinne fram.

Av grunner som er nevnt i notatet, har jeg
for min del ikke noe å bemerke til den foreslåtte-
overføringen. Jeg bare tok ordet for å gi utenriks-
míni
opp
opp
fris

steren honnør for at dette spørsmåL er blitt ful gt
sa
p e

n er omme, og vil bare være glad for det.

skt, og jeg bare håper at det nå blir fulgt
n måten som utenriksministeren antyder, før

TENRIKSMINTSTER KNUT FRYDENLUND: Bare etpar bemerk n9 er.

Representanten Berit Âs snakket om et OECD-
fond, men hun må vel mene OpEC-fondet.

BERTT ÂS: Det ble sagt OECD-fondet.

GUTTQB$ HANSEN: Du sa OECD-fondet,
ble også lffiver det.

09 ieg

UTENRTKSMTNTSTER KNUT FRYDENLUND:
ger jeg; jeg mente OPEC-fondet. Det er OPEC
som har qått sammen om det fondet. Det var
ikke begynte å raljere representanten Berlt
var jeg selv som hadde gjort feilen.

Når det gjeLder det andre spørsmåLet om å
selge orje tir de fattige land tÍr vesentlig redusertepriser, har Íkke det væ¡it overveid som en praktisk mu-lighet, og det har heller ikke vært vur,dert av OPEC-
landene som en multghet. De har valgt fremgþ,ngsmåten
å holde qeg tiI markedsprisene og i ãte¿et óveiføre
penger på annen rnåte.

Da bekla-
-landene
godt 

- 
j eg

As når det
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Når det gJelder det som representanten
P1atou gav uttrykk for, aL tanken bak Spesialfondet
i seg selv var god og rnan burde stå fast ved den,
så er det faktisk også konstruksjonen i den resolu-
sJon som det i dag stemmes over i FN - en avstemning
som vi ikke kan vlte resultatet av; for det er mange
av de fattige land sorn er imot. Men det vil stå i
resolusJ.onen at FN som sådan skal bistå i det tíl-
felle at industrilandene og oljelandene ved senere
anledning fj.nner å kunne bevilge til fondet. Men
vårt synspunkt er at fondet er for lite nå tÍl å
kunne tjene noen funksjon, og at det da er bedre å
ttredden JordbruksutvÍklÍngsfondet ved å overføre
midlene dit. Men som sagt: Spesialfondet vil bestå.

Når Steenberg roste initlativet, må jeg
bare kast,e/saken;lnâér

fortsette
j eg.

ballen tiLbake; det var han sorn reiste
budsj ettdebatten.

BERIT ÂS: Jeg vi.È bare komme med en tanke
ti L s lutt.

Når OPEC-landene nå har opprettet dette
fondetr 09 siden vi er - eller blir - et oljeprodu-
serende land, kunne vi kanskje tilslutte oss dette
fondet?

FORMANNEN: Jeg vil nå igjen gjøre oppmerk-
som på at det snart ikke er flere til stede enn på et
gjennomsnittlig stortingsmøte. Men hvis utenriks-
ministeren ....

UTENRTKSMÏNTSTER KNUT FRYDENLUND:
a en senere, represen an en

Vi kan
it Ås og

FORl,IA¡,lNq¡ü: Da av$¡tter vi med detter og
jeg vil få ønske de gjenværende en riktÍg god juI.

Møtet hevet kl. 10.3o.


