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Møte

i den utvidede utenriks- og konstitusjonskomÍte

tirsdag den 6. Juni 1978 kI. 15.

Sjøfarts- og flskerikomiteens medlemmer
var innkalt til møtet.

Møtet ble ledet av formannen, Reiulf Steen.

Fra den utvidede utenriks- og konstitusjons-
komite møtte: Johan J. Jakobsen, Per Karstensen, Lar
Korvald, Odd Lien, Reiulf Steen, Svenn Stray, Paul
Thyness, Margit Tøsdal, Kåre hlilloch, Jakob Aano, Liv
Aasen, Guttorm Hansen, Per Hysing-Dahl, Kjell Magne
Bondevik, Rolf Fjeldvær, Valter GabrS.e1sen, Karin
Hafstad, Arvid Johanson, Håkon Kyllingmark, Lars Roar
Langslet, Astrid Murberg Martinsen og Per A. Utsi.

Fra sjøfarts- og fiskerikomiteen møtte: AIf
Bjørnø, Hermund Eian, Mary Eide, Aslaug Fredríksen,
Gudmund Grytøyr, Karl Klevstad, Thor Listau, Lyder
Nilssen, Kåre Rønning og Andérs Talleraas.

Av Regjeringens medlemmer var til stede:
Statsminister Odvar NordIi, utenriksminister Knut
Frydenlund, statsråd Eivind Bolle, Fiskeridepartemen-
tet, og statsråd Rolf Hansen, Forsvarsdepartementet.

Følgende embetsmenn b1e gitt adgang til møtet:

Fra Utenriksdepartementet: statssekretær Arne Treholt,
ambassadør Helge Vindenes.

Fra Fiskeridepartementet: statssekretær Roa}d Vaage,
ekspedis jonss jef Gunnar Gundersen.

Fra Forsvarsdepartementet: statssekretær Johan J. Holst.

Dessuten var tiL stede komiteens faste sekre-
tær, Knut Mørkved.

Daqsorden

Regjeringen orienterer om spørsmålet om prolongasjon
av avtalen med Sovjetunionen om den midlertidige fiskeri-
ordning i Barentshavet.

FORMANNEN:
riksmÍ niste fêñ.

Jeg gir straks ordet til uten-
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UTENRTKSMINISTER KNUT FRYDENLUND: Det SOM
vi frar neO idede uten-
rikskomite, er for det første spørsmålet om forleng-
else av den midlertidige avtale mellom Norge og Sov-
jetunionen om fiskeriene i et tilstøtende område i
Barentshavet. Men vi har også bedt om å få omtale en
annen sak, nemlig utviklingen når det gjelder fiske-
vernsonen ved Svalbard.

Jeg vi1 først ta opp spørsmåIet om forleng-
else av ttgrå sone-avtalenrt.

Bakgrunnen for den midlertidige avtalen om
fiskeriene i et tilstøtende område i- Barentshavet var
som kjent at Norge og Sovjetunj.onen ikke var nådd fram
t.iI enighet om delelinjen i dette området. I mangel
av en avtale om delelinjen var det ønskelig å nå fram
til en midlertidig avtale om retningslinjene for regu-
leringen av de to lands fiske og av tredjelands fiske
i området.

Spørsmålet om delelinjen i Barentshavet er
fortsatt like uløst. Samtidig er situasjonen den at
den midlertidige avtale om fiskeriene i et tilstøtende
område utløper 7. juli d.å. SpørsmåIet om en forleng-
else av denne midlertidige avtalen er dermed nå blitt
aktuelt.

Den norske holdning i saken bør være avklart
innen statsråd BoIIe reiser til Moskva den 77. juni
for drøftelser med fiskeriminister Isjkov. Regjeringen
har derfor behandlet saken og kommet fram til en kon-
klusjon som jeg nå skal orientere om. Regjeringens
endelige standpunkt vil bli innt.att i lys av de syns-
punkter som måtte fremkomme i dette mØte.

' Før jeg går nærmere inn på de forskjellige
sider ved spørsmåIet om forlengelse av t'grå sone-avta-
lenrrr vil jeg gjerne si noen ord om situasjonen i
selve delelinj espørsmålet.

Siste forhandlingsrunde fant sted Í Oslo i
desember !976. Det er såLedes Sovjetunionen som står
for tur til å invitere til neste forhandlingsrunde.
Den sovjetiske regjering er innforstått med dette. At
noe konkret forslag til tidspunkt likevel ikke er frem-
satt fra sovjetisk side, skyldes etter alt å dømme at
myndighetene i Moskva ennå ikke er rede til å ta en
kompromissløsning når det gjelder sakens realitet.

være nødve
Reqj eri nge
en komprom

I
n
n
l-

denne situas
dig fortsatt
har offentli

det fra norsk side
en avventende holdning.

t at den er innstilt på
gjensidig f leksibi litet.

jon vi 1
å innta
g uttal

ssløsning basert på



(B!ú)

HEPTMELIG

51-

Noen nærmere utdyping av dette i form av konkrete
norske forslag bør etter vår vurdering ikke fore-
tas før det også fra sovjetisk sÍde blir gitt sÍg-
naler om vilje til kompromiss.

Det har r¡ært en del skriverier i pressen i
den senere tid i forbindelse med et moratoriumforslag
i forbindelse med delelinjeforhandlingener et forslag
som det tidligere har vært redegjort for ri den utvi-
dede komite. Det har også vært skrevet at det nær-
mest var illojalt overfor våre atlierte ikke å orien-
tere dem om dette. Da jeg var i hlashington i forbín-
delse med NATOs toppmøte, tok jeg kontakt med de ame-
rikanske myndigheter som vi tidligere har hatt kontakt
med om disse sakene. Det ble da gitt klart uttrykk
for at de ikke hadde lagt noen vekt på at de j-kke var
holdt orientert om denne siden av saken. De sa at de
betraktet dette som en normal operasjon i slike for-
handlinger, hvor man opererte med forskjellige opsjo-
hêr¡ De så dette moraLoriumforslaget som et naturlig
ledd i en slik forhandlingsrunde, og de fant det ikke
unormalt at det ikke var blitt nevnt under konsulta-
s j onen.

Mot denne - man kan si
bakgrunn når det gjelder utsikten
selve delelinjesakenr êr det alts
spørsmålet om en foríengelse av rt

om fiskeriene-
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t vi må vurdere
sone-avtalentt

Det er da naturlig først å slå fast at de
forhold som tilsa at denne avtalen ble inngått, fort-
satt i høy grad er til stede. Det gjelder behovet for
å kunne trekke hele området inn under kyststatenes
fiskerireguleringer. Det gjelder også faren for at
man i mangel av en slik avt.ale vil kunne oppleve en
ensidig opptrapping av sovjetisk myndighetsutfoldelse
i området. Men jeg skal ikke gå nærmere inn på disse
forhold.

Derimot kan det være grunn ti1 å understreke
at ttgrå sone-avtalenrr i de måneder den har vært i
kraft, har virket etter sin hensikt.

På denne bakgrunn er Regjeringen kommet til
at avtalen bør forlenges. Spørsmålet om en sLik for-
lengelse er tatt opp fra sovJetisk side og er stilt
på dagsordenen for det foresèående møte i den norsk-
sovjetiske fiskerikommi.sjon, som finner sted i Moskva
12. 1,6. juni. Fra norsk side bør vi da kunne si oss
enig i at avtalen forlenges, og eventuelt være rede
til å foreta den nødvendige brevveksling oin: ,forleng-
eIsen.

Hva angår lengden av den nye avtaleperioden,
ei negjeringen av den oþpfatning at ävtalen bør for-
lenges for ett år, altså fram til 1. juli 1979.
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Når det gjelder avtalens innhold, tror jeg
ikke det vil være hensiktsmessig å ta opp noe forslag
til endring fra norsk side. Jeg anser det nemlig som
ureall*isk å tro at det vil være mulig å komme fram
til en bedre løsning på Oet punkt i avtalen som er det
svake fra norsk synspunkt jeg tenker her på Oefini-
sjonen av selve avtaleområdet.

Regjeringen stiller seg også negativt ti1
den tanke som man har sett luftet i den senere tid,
om en endring av avtalen med sikte på å åpne for norsk-
sovjetisk inspeksjon på gjensidighetsbasis. En slik
videre utbygging av ttgrå sone't-ordningen vil etter
Regjeringens vurdering peke for sterkt i retnÍng av
norsk-sovjetisk fellesforvaltning av området. Den nå-
værende ordnÍng, som ikke gir sovjetiske oppsynsskip
adgang til å gripe inn overfor norske fiskefartøyer i
noen del av området, bør derfor opprettholdes. Så får
vi hell-er søke å løse på annen måte de problemer som
følger av vår egen manglende inspeksjonsadgang overfor
sovjetiske fartøyer i den grå sonen.

FORMANNEN: Takk ti1 utenriksministeren. Jeg
gir ordet fritt.

rÅne hrrI,l.ocH: Kan jeg spØrre om det er
e ønsker en forleng-slik at Sov

else av ttgr loa
et har signalisert at
sone-avtalenrr - e1ler har de bare signali-

sert at avtalen bør drøftes?

UTENRTKSMTNISTER KNU? FRYDENLUND: Så vidt
jeg vet, har Sovjet foreslått at saken Èettes opp på
dagsordenen for møtet i den blandede kommisjon, men
uten at det foreligger noe forslag fra sovjetisk side.

xÅng wrLLocH: Jeg reiste spørsmålet fordi
det da kanffi?:Ftokt ikke å fremme noe forslag fra
norsk side før man hører hva Sovjet har tenkt. Det er
jo de som har ført saken opp på dagsordenen, og da må
det være rimelig at de er de første som kommer med et
forslag slik at det fremtrer som et ønske fra deres
side, ikke som et ønske fra vår side.

SÎATSMINTSTER ODVÀR NORDLT: Jeg I sitter

fa
d

heller ikke inne med opplysninger som går lenger enn
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( Bt/ú ) få ført
i den

Jeg mener Regjeringen for sitt vedkommende
bør være villig til å vurdere det synspunkt som
Vrli lloch her Ia f ram. Men i al] e ti 1f e1le vi I det,
etter mitt skjønn være formålstjenlig og nødvendig at
statsråd Bolle og hans delegasjon, når de reiser til
Moskva for dette møtet, har med seg en forhandlings-
fullmakt som gjør det mulig for Regjeringen ved behand-
lingen av dette spørsmåtet å kunne anbefale en for-
lenging av avtalen.

THOR LISTAU: T pressen har det jo fremgått
at det i en gr sonen har foregått betydelig rovfiske
fra russisk side. Mine spørsmåI er for det første:
Kan Regjeringen bekrefte at deLte har skjedd slik som
det fremgår i pressen? Og for det andre: Hva har
Regjeringen tenkt å gjøre for å få bukt med dette pro-
blemet?

STATSR.ÅD EIVf ND BOLLE: Fra Regjeringens
side kan v krefte at- det iom har
stått i pressen, er riktig. Vi kan bare holde oss
til de rapporter som er lagt fram fra kystvakten i
dette området, slik at vi har ikke noen konkrete be-
viser på at dette er riktig.

Det er hensikten å drøfte disse spørsmåI i
den blandede kommisj on rent generelt ikke bare for
dett.e området, men for hele det nordlige området.

STATSRÅD ROLF HANSEN: Kan jeg for ordens
skyld få legge til - eller rettere sagt minne om -
at vi har jo et begrenset oppsyn i det området vi nå
snakker oilr i den forstand at våre vaktfartØyer in-
spiserer våre egne fartøyer og de fartøyer som Norge
har utstedt lisens for. De øvrige fartøyer sovje-
tiske og andre lands fartøyer - er under oppsyn av
sovjetiske myndigheter. Det er selvfølgelig forkla-
ringen på at vi ikke kan fastslå el1er dokumentere
hva som måtte ha foregått av ulovligheter i dette om-
rådet. Vi må stole på at de forutsetninger som er
tagt til grunn for fisket, også etterleves av den
annen part.
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Om det ikke er påvist svak-
den grå sonen, så har det vel
om svakhetene. Og det er da
forutsettes forlenget i ett
gir grunnlag for å komme nær-

svakhetene som har vært tatt
het, og som det også fra fis-
over.

STATSMINISTER ODVAR NORDLI: Det spørsmå1
som Kl
som så
Fiskar

evstad reiser, går jo rett inn p
vidt jeg er orientert, er reist

lag.

å det spørsmål
b1. âr av Norges

Den svakhet som man her snakker om, er ve1
i hovedsak begrunnet i det forhold som forsvarsminis-
teren pekte på, nemlig at vi på vår side har lnspek-
sjonsmyndighet overfor våre egne fartøyer og de far-
tøyer som norske myndigheter har gitt tillatelse til
å fiske i den grå sonen, mens Sovjetunionen på sin
side har tilsvarende inspeksjonsmyndighet overfor sov-
jetiske fartøyer og fartøyer som sovjetiske myndigheter
har gitt anledning til å fiske Í området.

Hvj-s man skulle gå inn på spørsmåIet om å
endre dette forholdet for ta bort - om man vil - den
svakhet som ligger i dette, ville man etter mitt skjønn
komme inn på spørsmålet om en felles inspeksjonsrett -noe som jeg har fått inntrykk av ikke ville bli møtt
med noen vesentlige betenkeligheter fra sovjetisk side.
Derimot har dette etter mitt beste skjønn vesentlige
politiske betenkeligheter fra vår sider og Regjeri-ngen,
som har drøftet dette spørsmålet, vi1 for sitt vedkom-
mende edvare mot at vi går til et slikt skritt.

Dette standpunkt er tatt ut fra en mer almin-
nelig politisk vurdering av dette meget vanskelige
spørsmå1.

PAUL THYNESS: Det er selvføl gelig meget
uheldig at vi:ikke har noen muligheter til å påse at
sovjetiske..trålere og andre skÍp som av Sovjetsamvel-
det er gitt tillatelse til å fiske i disse områdene,
overholder bestemmelsene. Men jeg føIer et visst be-
hov for å si helt klart fra at på Oette punkt deler
jeg Regjeringens vurdering av hva som er ønskelig å
gjøret og hva som ikke er ønskelig å gj Ørêo
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FORMÂNNEN: Er det flere merknader?
Det er det ilche. Jeg vil d.a spörre representantene
for Regjeringen om d.e har flere saker å forelegge i
dette mötet.

UTENRTKSMINISTER KNUT FRYDENLUND: JA, Vi
vil gjerne ring'
fiskevernsonen ved Svalbard.. Jeg vi1 först si litt
om d.e reaksJoner vj. har mött, både fra sovjetisk side
og fra EF-land.enes síd.e i d.en forbind.else, og så vil
fiskerininister Bolle redegjöre for et konkret forslag
ved"rörende rapporterlngsplikten, som vi gjerne vil ha
den utvidede utenrikskomites reaksjon på.

Jeg vet at det går ut over niddagstld.ørnå,
men.

F0RMANNENT Det er ingen innvendinger mot at
det blir reãffigså for dissã saker i dette mötet?
Det er det ikke.

UTENEIKSMTNISTER KNUT FRYDENLUNP: NåT dct
gjelder fiskéÍéFnsonen ved Svalbard.r êr situasjonen d.en
ãi negjeringen ved kg1. rês. âv 28.' april i år innförte
to typer konkrete reguleringstiltak i denne fiskevern-
sonen:

1 . Fiskeforbudssoner lang
Vest-spitsbergen og rundt Björnöya på
utstrelaring fra grunnlinjene.

s vestþsten av
opp til 20 nils

' 2. Regler om ninste maskevidde og minste-
nåt for fisk som samsvarer med de bestemmelser om dette
som er vedtatt j.ruren Flskerikonnisjonen for d.et nord.-
öst11ge Atlanterhav.

Fra sovjetisk sid.e b1e det reagert på de
nye norske bestenmelser ved et budskap fra fiskerj--
minister Isikov t1l statsråd Evensen ar¡ 3. mai i år.
I meddelelsen het det at en på sovjetisk side ser
negatlvt på ensidige fiskerireguleringstiltak for de
ressurser som representerer et enhetlig ökologisk
konpleks i Barentshavet og Norskehavet. Videre het
det'at de planlagte tiltak var diskrlminerende f,ordi
de berörer-hoved.ãakelig interesser tíl sovjetiske fiskere.
Et tredje punkt i medðõlelsen var en påpelming- av. at det
angivelie ènnå ikke had.de funnet sted noen konkret
arõttetsã mellom de to parter om eventuelle tiltak med
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hensyn til vern av ungfisk på gru¡nlag av vj.ten-
skapelige data. Konklusjonen var at en på sovjetisk
sid.e ville stille seg uforstående t11 ensidige hand-
lingér 1 et så viktig spörsnål, så meget mer som den
neste sesJon av Den blandede sovjetisk-norske flskeri-
kommj.sjonen vil finne sted 1 Moskva i jVni L97B pä
f 1 sker imi-ni. st ernivå .

Is
VE

Dette personlige budskap fra fiskerinlnister
Jkov ti1 statsråd Evensen b1e fulgt opp 22. mai d.å.
d en niuntlig erklæring som ambassad.ör Kirichenko leste

opp under et besök hos meg. ErklærÍ-ngen har flere nye
elementer i forhold til det bud.skap som tidligere ble
levert. For det förste heter det uttrykkelig i er-
klæringen at de norske forskrifter er I strid med be-
stemmelser i Svalbard-traktaten av L92A som fastsetter
den folkerettslige status av dette arkipelets områd.e.
Man fant det på sovjetisk side nödvendig å bekrefte
det prinsipielle standpunkt som ble uttrykt i d.en
sovjetiske ambassades note av 15. juni L977, som s1o
fast at det etter sovjetisk syn ikke er rettslig grunn-
1ag for den etablerte fiskevernsone. I ambassad.örens
nuntlige erklærlng het det vid.ere at d.en fremgangsmåte
med. ensldige beslutninger son var valgt fra norsk sldet
ikke harmonerte ned. utviklingen av god.e naboforhol-d
mellom d.e to 1and. Erklæringen konkluderte med uttrykk
for håp om at man på norsk side ikke vil1e foreta seg
handlinger som ville före til uönskede konplikasjoner.

Hva angår EFs reaksjon, kom d.enne ti1 ut-
trykk i en verbalnote fra Komnisjónen ti1 vår ambassade
i Brussel datert 1. iuni. I noten heter d.et at Felles-
skapet har til hensikt ä sa.marbeide så nært som mulig i
fiskeriforvaltningen med sikte på besþttelse av fiske-
bestand.ene i området ved. Svalbard og på betingelse av
at de tiltak som treffes, er ikke-diskriminerend.e.
I denne forbind.else beklages det at en fra norsk sid.e
angivelig ikke i tilstrekkelig grad. har ned.virket til
dröftelser på ekspertplan mellom de to parter. En ber
om å notta fra norsk síd.e det vj.tenskapelige grunnlags-
materiale for de tiltak som er truffet.

Vid.ere reserverer Fellesskapet sin rett ti1
å be orn en gjenopptakelse av konsultasionene dersom d.et
1 löpet av de nærmeste måneder s1n¡1le vise sqg at de
norske tiltak i praksis virker diskrlninérend.e "overfor
Fellesskapets fiskefartöyer.

Endellg påpekes det at Fellesskapets hold-
nlng kanskje vil måttê rernpderes derspm det slmlle
visõ seg at de norske tiltak ikke respekteres av a1le
d.e statõr son fisker i området. Fellesskapet er:,'rede
ti1 å gi d.e nödvendige rapporter on fangstene i samsvar
med. kgl. rês. av l. iuni L977. Fellesskapet håper å
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notta fra den norske regjering de nödvendige
statistiske opplysnlnger om and.re lands fañgster i
områd.et så snart slike opplysninger forelig[er.

Som det vil fremgår €r det betydelig for-skjell mellom reaksjonene fra-sovjetunionen og fraEF. Fra sovjetlsk sj-de har man fått en ny bekreftelse
på at Sovjetunionen ikke anerkjenner vår fiskevernsone
ved Svalbard.. EF d.erimot har nöyet seg med å hrytte
enkelte kritiske kommentarer til d.en fremgangsmåte som
fra norsk slde har r¡ært benyttet, samtldig som det
understrekes at en re\mderlng av EFs holdning vil
Is¡ne vise seg nödvendig dersom de nye regulerings-
tiltak ikke etterleves av sa^urtlige stater so¡o flsker
i området. Dette siste urå oppfattes som uttrykk for
vilje til å medvirke til å sikre gjennomföringèn av
de norske tiltak, så lenge disse tiltak også etter-
leves fra sovjetlsk sid.e.

Selv om altså Sovjetunionen har funnet grunn
til igjen å understreke sin lkke-anerkjennelse av
Svalbard-sonen, vil jeg imidlertid peke på at en fra
sovJetisk sid.e har valgt en forsiktie form for d.e to
siste reaksjoner, dette at de har gitt uttrykk for
si-ne interesser 1 rent nuntlige forestillinger.
Dette skulle gi et visst håp om at Sovjetunionen når
det konmer til stykket, vi1 nedvirke til etterLeviing
fra sovjetlske fartöyers sid.e av d.e nye norske bestem-
melser. Etter de opplysninger sóm foreligger, har
det for övrig hittil ikke funnet sted noen krenkelse
av de nye forbud.ssoner son trådte i kraft 15. nai i år.

Så vel d.en siste sovjetiske henvend.else som
noten fra EF v11 i nær fremtid. bli besvart fra norsk
sid.e. Svaret tit Sovjetunionen vil bli eitt på den
måte at man igjen innkaller den sovjetiske a¡nbassadör
og presiserer for ham d.et norske prinsipielle syrrr
tilbakeviser påstanden om d.et manglende rettsgrunnlag
og også viser-til de utförlige koñsultasjoner som har
vært ho1dt, b1.a. med Sovjetunionen.

0verfor Sovjetunionen er det for övrig
særlig spörsmålet on å sÍkre sovjetisk etterlevelse av
rapporteringsplikten - som fiskerlministeren vil komme
inn på senere som nå er det vanskelige.

Hva angår svaret ti1 EF, bör dette trolig
vise til de utförlige konsultasjoner som bJ-e foretatt
med. Brussel för innholdet av de norske tiltak b1e
fastsatt. Det dreid"e seg om konsultasioner på både
ekspertplan og statsrådplan. Vi vil 'også In:nne vise
til- at det ved utformingen av de norske bestemmelser
ble tatt hensyn ti1 flere av de hovedir:¡rvendinger som
EF hadde mot det opprinnellge norbhe opplegg. Samtidig
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bör vi si oss v1ll1ee til å fortsette konsulta-
sjonene ned. EF med sikte på en löpende dröftelse av
spörsmålet om vlrkningene i praksis av d.e norske til-
tak.

Så vil
red.egjöre for for
pli-kten.

jeg be flskeriminister Bolle om å
slaget vedrörende rapporterings-

: Ved opprettelsen
av fiskevernsonen
i dette området pålagt å me1d.e fra

fartöyer som fisker
båd.e når de går inn

i sonen og når de går ut av sonen, sarnt å gi ukêntlige
fangstrapporter. Dlsse bestemmelsene har stort sett
vært overholdt av alle fremmed.e fartöyer r men med unn-
tak for sovjetiske fartöyer.

Ved forbered.elsen av nær&ere fiskeri-
reguleringer i vernesonen har den manglend.e sovjetiske
rapporteri-ng r¡ært tatt oþP r som utenriksninisteren var
inne på, med. sovjetiske nyndigheter, nen dette har som
sagt hittil lkke fört til praktiske resultater.

I tillegg til den fiskerÍmessige betydning
av at a1le land son fisker i områdetr rapporterer for-
skriftsmessigr êr d.et av vesentlig generell betydning
at d.e sa¡rune rutiner fölges av alle utlendÍnger. Det
kan imidlertid tenkes at Soviet ut fra sitt prinsipiel-
le syn þå fiskevernsonen flr¡ner det langt vanskeligere
å godta en rapportering ti1 norske myndigheter enn f.eks.
overhold.else av særlige forbudssoner og maskevidd.e-
regulerlnger.

Und.er nötet i Den blandede norsk-sovjetiske
fiskerikonnisjon i d.agene 12. 16 d..m. er d.et tanken
å ta opp rapportering-spörsnålet på nytt med silcte på
å oppnå gjensidi-g akseptable rapporterlngsordninger
som- tiHredsstiller de norske .fiskerimessi-ge behov.
To hoved.forutsetninger som må tilfredsstilles: êr for
det förste at andre land ved. eventuelle end.ringer i
rapporterj-ngs- og neldesystemet stilles på J-ik lilje
meõl- sovjetunionen når det gjelder valgmuligheter {or
rapportering. og for det andre at Norge og tred'jef'and
ikÈè forplikúes-til å rapportere til sovjetiske myndig-
heter.

Utgangspunktet må r¡ære at rapportering sEaf
skje direkte ira-hvert fartöy i samsvar-med. nòrske for-
stii.rter. For å oppnå en prãktisk liisning må en imid'-
lertid sarunsynlieviè åpne ên adgang til indirekte
rapportering? enten v1ä moderskip, flotiliçt¡efer eller
laääets seniiale myndigheter. Mãn bör også lcunne over-
veie å godta månedliee-fangstrapporter isted.enfor
ukentlige, samt å slöyfe kravet til å gi meld.ing om innt
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og utseiling av sonen.

Et hoved.problem med. rapporteringsord.ningen
er at Sovjetunionen ikke vil akseptere at rapporteringen
er knyttet direkte til vernesonen. Ut fra en fiskeri-
messÍ-g synsvì.nkel vil vi inidlertid kunne godta at
rapporteringen knyttes ti1 et koord.inatsysten for inter-
nasjonal fangststatistikkr som ikke helt sammenfal-ler
med.-systenet-for vernesonen. Det slnrlle heller ikke
være noe til hinder for at den fangststatistikk Norge
får rapporter om, blir meddelt Sovjetunionen, på sanme
måte sõm ¿e sovjétiske oppgaver blir nedd.elt andre land
som fisker i d.enne sonen.

Det er hensikten för nötet i Moskva å ej-
EF-konr¿isjonen en orienterlng om de forestående dröftel-
ser av rapporteringsspörsnålet.

Ti1 slutt, hr. formann: Like fþr ieg gikk i
d.ette mþlet, fikk jeg et telegram fra fiskeridirektþren
inn på mitt bord. Telegrammet gikk ut på at en sovje-
tisk tråler i går meldte at den har gått inn i vqrne-
sonen for rangãiing i "r, 

po"i"¡'on 16õ51tt Øst, 74020"
nord, dvs. på sydvestsiden av Bj þrnþya. Men dette er
en mel-ding som man ikke bØr legge så veldig stor vekt
på. Meldingene fra sovjetiske fartþyer hittil har vært
ganske tvetydige, og kystvakten er blitt anmodet om å
underslke nærmere posisjonene og virksomheten til- dette
farLþyet. Vi avventer da fangstrapporter fra dem even-
tuelt. Hvis denne meldingen er riktig, er det en annen
praksis fra sovjetisk sider oB da vi1 dette splrsmå1et
eventuelt fal-le bort.

FORMANNEN:
gir ordet fffi

Jeg takker for redegjlrelsen og

PER HYSING-DAHL: Jeg tror at det skritt
Norge gikk @rot å få kontroll over og be-
vare ressu.rsene i havet omkring Svalbard, var riktig.
0g uten å eå langt inn på det, vil jee si al det er
ilynefallende at hvis man ikke fra norsk side forslker
å beskytte disse oppvekstområdene, vil man få et vold-
somt press fra mange lands fiskeflåter nettopp på far-
vå.nnene omkring Svalbard. Men
man står overfor to ting: Det
med å få sovjetiske fart$yer t
går inn i sonen. Men vanskeli
til å etterleve norske reguler
er to ting: Man kan tenke seg
men likevel ikke rette seg ett
blir da vår forhandlingsdelega

det ser ut for meg som
ene er vanskelighetene

il å rapportere når de
gere btir det å få dem
ingstiltak i sonen. Her
aL de vi1 rapportere,

er forskríftene. Det
sjons vanskelige oppgave
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å forslke smått om senn å nå dit at reglene etterleves.
Jeg vil spfirce: Hva gjØr man egentlig i en slik uover-
siktlig situasjon med oppsynet i sonene omkri.ng Svalbard,
og hvilke instrukser kan man gi norske oppsynsskip så
lenge denne situasjonen vedvarer?

KARL KLEVSTAD: Je ghare
Det har vært snakk om rapporte

gjerne vill-e vite, var: Hvis So
saboterer meldeplikten, blir de

Øy, ell-er vil- man fremdeles bare
rapporter fra de land som respe
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t splrsmål i samme
ringsplikt, og det
vjetsamveldet fort-
t da satt inn vakt-
basere seg på å ta

kterer meldeplikten?

lei.
ìccn
rJ -tfsatt
fart
imot

FORMANNEN:
tr_1 KegJ erl-ngen.

Det er kommet et par splrsmå1

STATSRÂD ROLF HANSEN: For det flrste er det
get fullstendige instrukser for oppsynet i-
onen. Hittil har ial1fall situasjonen vært

nå utferdi
Svalbard-s
den at også sovjetrussiske fartþyer inar godtatt inspek-
sjonen fra våre vaktfartþyer. Denne sítuasjon forelå
også fþr vi opprettet Svalbard-sonen, og vi har hittil
ikke nþtl vanskeligheter på det punkt.

Så til splrsmålet om å styrke kystvakten ved
Svalbard. Vi er selvfllgelig fra Regjeringens side
innstilt på å etablere den vaktordning vi mener er nþd.-
vendi-g for dette området. ForelØpig er vi kommet ti1
den konklusjon at vi skal trekke på de bestående ressurser
i kystvakten, men hvis det viser seg nldvendig ä Øke inn-
satsen i kystvakten, vi1 det selvfllgelig b1i tatL opp
til vurdering og avgjlrelse.

STATSRÃD BIVIND BOLLE: La me g bare tilflye
ti l- det forsvarsministeren sâr at redskapsreguleringene
som blir innfþrt fra 1. juli¡ êr satt opp som norske red-
skapsreguleringer. Hittil har man fulgt NEAFC-regu-
leringene. Vi vet ikke sikkert hva som skjer etter
1. juli, men slik de har opptrådt de som har operert i
dette området hittil, synes det som om de har respektert
disse redskapsreguleringene.

FORMANNEN: Vi kan da ta orienteringen til
etterretning.

Nlþtet hevet kl. L5.35.


