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Ár Atburöur
2003 Ríkisstiórn mið~ og hœgriflokka skipar nefnd til að endurskoða lög um stjórn veiða 

í saltvatni f rá 1983.
2005 Hin stjórnskipaða nefnd skilar skýrslu (NOU 2005:10). Við þetta tækifæri er lagt 

til í gr. 1.5. í frumvarpi til nýrra hafauðlindalaga að lifandi auðlindir hafeins verði 
eign norska ríkisins.

2007 í desember 2007 leggur hin svolcallaða rauð-græna ríkisstjórn fram lagafrumvarp 
til nýrra hafauðlindalaga (0t:prp.nr.20 (2007-2008)). í frutnvarpinu er því hafiiað 
að lifandi auðlindir hafsins séu eign norska ríkisins. Lagt er til í staðinn að kveðið 
verði á um i 2. gr. frumvarpsins að lifandi auðlindir hafsins tilheyri norska 
samfélaginu, Tekið er skýrt fram að ákvœðið hafx enga eignarréttarlega merkingu.

2008 Atvinnuveganefhd Stórþingsins samþyklcir frumvarpið ásamt því að skila áliti um 
það {Innst O. Nr, 45 (2007-2008)). Frumvaipið verðui' að hafauðlindalögum nr. 
37/2008 sem tóku gildi 1. janúar 2009.

Tilvitnanir úr ofangreindum heimildum (skálctranir eru HÁG):

ÚrNOU 2005:10. bls. P.
§ 1-5 Retten til viltlevende marine ressurser og tilhjsrende genetisk materiale 
Ivill tilstand tilhorer de viltlevende marirn ressurser staten. Statens eiendomsrett omfatter ikke 
viltlevende marme ressurser som vokser pá privat grunn. Marint genetisk materiale tillw er staten, og 
kan ikke erverves.

Úr Qt.om.nr.. 20 f2007-2008Y
Bls. 8:

Lova slár fast at retten tii dei viitlevande marine ressursane lígg til fellesskapet i Noreg. Dette 
etablerer ikkje nokon statleg eigedomsrett til ressursane i juridiskforstand, men er eit klart uttrykk 
for statens ansvar og rett til á forvalte ressursane til beste for fettesskapet

Bís. 37:
I  tradisjonelt tingsrett har det vore lagt tilgrunn at vitte dyr og villfisk er á sjá som eigarlause.

Bls 41:
Difor er dette á sjá pá som eit forslag om ein meir symbolsk eigedomsrett, som eit uttrykk for statens 
ansvar meir enn som eit uttrykk for eigedomsrettfor staten i tradisjonellforstand\ dersom vi her ser pá 
staten som reftssubjekt.

Bls, 177:
Til § 2 Retten tii ressursane... F^resegna etablerer ikkje statleg eigedomsrett til ressursane ijuridisk 
forstand\ men uttrykkjer fellesskapet sin rett til ressursane i motsetnad til einprivateigdressurs.

Úr IiinstQ. Nr.. 45 (2007-2008):
Bls.5

Lova stár fast at retten til dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg. Dette etablerer 
ikkje nokon statleg eigedomsrett til ressursane i juridisk forstand, men er eit klart uttrykk for statens 
ansvar og rett til á forvalte ressursane til beste for feJlesskapet.

Bls, 12
Komiteen viser til at det slás fast at retten til ressursene skal tilligge "fellesskapet i Norge", og er enig i 
dette.



Norges offentlige utredninger 2005:10

Lov om forvaltning av 
viltlevende marine ressurser
Havressursloven
Havressurslovutvalgets utredning med lovforslag
Utredning fra Havressurslovutvalget, oppnevnt ved kongelig resolusjon 14, mars 2003. 
Avgitt til Fiskerí- og kystdepar tementet 9. juni 2005.

Statens forvaltningstjeneste 
Informasjonsforvaltning

Oslo 2005
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Utkasttil lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser 
(Havressursloven)

Kap. I Lovens form ál 09
virkeomráde

§ 1-1 Lovens formðl
Lovens formál er á sikre en samfunnsakono- 

misk knnsom forvaltning av viltlevende marine 
ressurser gjennom bærekraftig utnytfcelse og lang- 
siktig bevaring,

medhold av loven med mindre de uttrykkelig fast- 
slár at de skal gjelde.

Loven gjelder for utenlandske rettssubjekter 
i omráder utenfor noen stats jurisdiksjon nár 
dette f^lger av internasjonal avtale, og for fartay 
som det er rimelig grunn til á tro er uten nasjona- 
litet eller som flaggstaten ikke utover kontroll 
med.

§7-2 Lovens saklige vírkeomrðde
Loven gjelder all utnyttelse av víltlevende 

marine ressurser og tiííwende genetisk materiale.
Loven gjelder ogsá ved omlasting, leveríng, 

landing, mottak, transport, oppbevaring og 
omsetníng for á kontrollere at h^sting er i sam- 
svar med bestemmelser fastsatt i eller i medhold 
av loven.

Loven gjelder ogsá for annen aktivitet enn 
nevnt ovenfcr, nár slik aktivitet har betydning for 
forvaltningen og utnyttelsen avvMevende marine 
ressurser,

§ 1-3 Lovensstedligevirkeomrðde
Loven gjelder pá norsk fartoy, det norske fast- 

landet, i norsk sjerterritorium og indre farvann, pá 
norsk kontinentalsokkel og i omráder etablert 
med hjemmel i lov om Norges gfkonomiske sone 
§ 1.

Kongen kan bestemme at hele eller deler av 
loven skal gjelde for norsk landterrítorium pá Jan 
Mayen, Svalbard, Bouvetoya, Peter Is 0y og Dron- 
ning Maud Land.

§1-4 Lovenspersoneilevirkeomráde
Loven gjelder for norske og utenlandske retts- 

subjekter innenfor lovens 
stedHge virkeomráde.
Loven gjeider for norske rettssubjekter ogsá 

utenfor lovens stedlige virkeomráde, sálangt dette 
ikke stridermotannen stats jurisdiksjon.

For uterilandske rettssubjekter i omráder eta* 
blert med hjemmel i lov om Norges 0konomiske 
sone § 1, gjelder ikke forskrifter fastsatt i eller i

§ 7-5 Retten tii viltlevende marfne ressurser og 1 
tilh0rende genetisk materiaie \

l  vill tílstand tilhorer de viltlevende marine res- 
surser staten. Statens eiendomsrett omfatter ikke 
viltíevende raarine ressurser som vokser pá privat 
grunn.

Marint genetisk materiale tilhorer staten,. og 
kan ikke erverves.

5 7-6 Forvaltningenavviltlevendemarineressurser 
og tifh0rende genetiskmateriale 

De víltlevende marine ressurser og tilh^rende
genetiskmateriale forvaltes etterfoigende hensyn:
a) en fsre var-tilnærming i trád med internasjona- 

le avtaler og retningslinjer
b) en okosystembasert tilnærming som ivaretar 

hensynet til biologisk maagfoíd og viktige 0111- 
ráder for livssyklusen til viltievende marine res- 
surser

c) en optimal utnyttelse og hensiktsmessig forde- 
ling av ressursene

d) en effektiv kontroll av ressursuttaket
e) at höstíngsmetoder og redskapsbruk tar hen- 

syn til behovet for á redusere negative vírknin- 
ger pá levende marine ressurser

f) tilpasning av hastingsmonstre til marin verdi- 
skaping, marked og industri

g) tilrettelegging for samfunnsutvikling og kultur 
langs kysten

h) samsvar med annen virksomhet og konkurre- 
rende interesser

i) en effektiv gjennomfering av folkerettslige for- 
pliktelser

j) adgang og ápenhet i offentíige beslutningspro- 
sesser
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dig fagleg kunnskap. Avgjerdene skal vege ei 
rekkje nlike interesser mot kvarandre, og ta omsyn 
Öl báde ei langsiktíg forvaltning av ressursane og 
ulike nærings- og distriktsomsyn. Det er dette som 
ligg í forvaltnlngsprmsippet

Lova slár fast at retten tíl dei viltlevande marine 
ressursane ligg til fellesskapet i Noreg. Dette eta- 
blererikkje nokon statíeg eigedomsrett til ressurs- 
ane i juridisk forstand, raen er eit klart uttrykk for 
statens ansvar og rett til á forvalte ressursane til 
beste for fellesskapet

Lova innferer ei generell iíandferingsplikt for 
all fisk, Dette er ei innskjerping samanlibia med 
gjeldande rett, der ilandfeírlngsplikt er fastsett i for- 
skrift og berre gjeld dei kommersielt viktigaste 
ressursane. Innferinga av ei generell ilandforings- 
pHkt inneber ogsá eit klarare regelverk for 
næringsakt^rane, fordi all fisk no skal forast i latid 
med mindre det er gjort unntak frá plikta i forskríft.

Lova farer vidare og oppdaterer reglane om 
regulering av ressursuttaket

Lova styrkjer reglane om tilretteleggjng for og 
gjennomfering av ressurskontroll, særleg ut frá 
behovet for reglar retta mot ulovíege, urapporterte 
oguregulerte fiskeaktivitetar (UUU-aktivitetar).

Lova innferer ein heimel til sporing av fangst 
for á fá tíl ein betre ressurskontroll. Lova utvidar

registreringsordninga for kj^parar og inn&rer ein 
heimel til áfastseíje forskrift om registreringsplikt 
for alie som tek i motfangsti forste hand. Kontroll- 
kompetansen til Flskeridirektoratet vert fort 
vidare og presisert pá fleire punkt Salslaga fár hei- 
mel til á krevje tilgang til enkelte stader og opplys- 
ningar nár dei gjennomferer ressurskontroll.

Det vert gjort framlegg om fleire endringar i 
reglane om hausting frá fartey som ikkje er merke- 
registrerte (fritidsfiske). Detvertmellom anna inn- 
fertei omsetningsgrense for slikt fiske,

Lova innforer heimel til á páleggje tvangsmulkt 
for á sikre at f^resegner fastsette i eller Í medhald 
av lova vert haídne.

Lova gjev vidare heimel <11 á páleggje lovbrots- 
gebyr ved aktíause eller forsettlege brot pá fore- 
segner fastsette i eller i medhald av lova. Med dette 
vidareforer vi i havressurslova ei tilsvarande fore- 
segn i deltakarlova som gjev heimel tií á páleggje 
lovbrotegebyr ved brot pá fiskerilovgjevinga gene- 
relt Departementet tek sikte pá á nytte lovbrotsge- 
byr for á fá til ei delvis avkriminalisering av saker 
som i dag vert melde til politiet, men som har eit 
mindre omfang. Terskelen for á melde lovbrot til 
politiet vert dermed heva.
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det bestandssituasjonen isolert sett skulle tilseie, 
dersom bestanden kan vere tll skade, eiler dersom 
dette vil fiare til sterre langsiktig totalt utbytte av 
dei samla marine ressursane. Dette kan for eksem- 
pel gjeide artar som har lág kommersiell verdi, 
men som «konkurrerer» med flskarane om verdi- 
fuile bestandar. Slik hausting málikevel Skje ínnan- 
for berekraftíge rammer.

4.3 Sporsmálet om statleg 
eigedomsrett til viltlevande maríne 
ressursar

4.3.1 Innleíing
I tradisjoneil tingsrett har det vore lagt til grunn at 
viíle dyr og vill fisk er á sjá som eigaríause. Dette 
har ogsá vore lagt til grunn i inndragingsf^reseg- 
nene i saltvassfiskelova, som er utforma med det 
for auge at ein fastset eigedomsretten til tidlegare 
eigariause tíng. Pá denne bakgrunn er fiske 1 sjöen 
gjerne karakterisert som ein allemannsrett.

AUemannsretten til á fiskei sjaen er líkevel inn- 
skrenka gjennom reguleringar fastsette med hei- 
mel i ulike lover, der saltvassfiskelova og deltakar- 
lova er dei viktiigaste i denne samanhengen. Alle- 
mannsretten má utevast innanfor ramma av dei 
reguleringar som til eikvar tid er gjevne i eller i 
medhald av lov,

Sp0rsmálet om eigedomsrett til naturressursar 
er kiyst pá ulike mátar i anna ressurslovgjeving, og 
det er ogsá ulike ulovfesta reglar, For enkelte re&- 
sursar er det slik at eigedomsrettforst vert etablert 
ved uttak av ressursen, slik som for flsk. Dette 
gjeld til demes for vilt, der viltíova av 29, mai 1981 
nr. 38 byggjer pá at viltet i naturleg og fri tilstand 
ikkje stár under nokon sitt rádvelde eller eige. VII- 
tet er altsá korkje staten eller grimneigar sin eige- 
dom, men grunneigar har i dei fíeste tilfelle fátt 
eineretten til jakt, innanfor offentleg regulering 
fastsett i eller med heímel i lov.

For enkelte ressursar er det ogsá ulike reglar 
avhengig av eigenskapar ved ressursen. Dette 
gjeld for mineralar i berggrunnen, der skiljet mel- 
lom mutbare og ikkje-mutbare mineral har lange 
tradisjonar i lovgjevinga. Dei mutbare minerala 
(som har eigenvektpá 5 ellerh0gare) tilhoyrer sta- 
ten sjjaív om grunnen tilhoyrer private. Grunneigar 
er derimot eigar av dei iklqe-mutbare mineraia pá 
og under sin eigedom.

Eigedomsretten til ressursar som kjem inn 
under kontinentalsokkellova av 21. juni 1963 nr 12 
er regulert i § 2 farste ledd i denne lova, der det 
heiter at »(r)etten tíl undersjmske naturforekom-

ster íálligger staten». Det tyder at mellom anna 
tang og tare, som tradisjonelt har vore hausta, til- 
hayrer staten, Slike ressursar kan difor berre haus- 
tast i den grad staten har gjeve íoyve tíl det, gjen- 
nom forskrifter eller særskÚt igyve, med atterhald 
for det som Mgjer av privat eigedomsrett for 
strandeigaren. Ved inn&ringa av ei eiga petrole- 
umsiov ved lov 29. november 1996, fekk denne ein 
paragraf som slár fast at staten har «eiendomsrett 
til undersj^iske petroleumsforekomster og ekskiu- 
siv rett til ressursforvaltning».

I mandatet til havressurslovutvalet vart utvalet, 
mellom anna pá bakgrunn av at utvalet skulle vur- 
dere om verkeomrádet for lova skulle utvidast i 
heve til saltvassfiskelova, bedt om á «dr0fte om 
havressursloven bar og kan inneholde en bestem- 
melse om statens eiendomsrett til de levende 
marine ressursene i havet Bestemmelsen b»r 
avkíare i hvilken grad man kan utnytte íevende 
marine ressurser pá privat grunn, som ikke föller 
inn under reguleringen av havbeite og havbruk»

4.3.2 Forstagetfri havressurslovutvalet
Fíeirtalet i utvalet gár inn for at lova bmt slá fast sta- 
tens eigedomsrett íil vilílevande marine ressursar i 
vill tilstand, avgrensa mot ressursar som veks pá 
privat grunn, og likeeins statleg eigedomsrett tíi 
marint genetisk materiale. Utvalet uttaler at;

Utvalgets utgangspunkt er at det bor fastsettes 
statlig eiendomsrett íál samtlige viltlevende 
marine ressurser om dette kan frerame lovens 
formál Bunnfaste arter som i dag omfattes av 
kontinentalsokkelloven, og som ná foreslás 
overíort til havressursloven, er allerede under- 
lagt statíig eiendomsrett (jí kontinentalsokkel- 
loven § 2). Detfremstár som naturlig á opprett- 
holde denne eiendomsretí, og samtídig utvide 
den statíige eiendomsrett til de ovrige levende 
ressurser i vili tilstand,

Statíig eiendomsrett má knyttes til statens 
forvalterrolle for ressursene, hvoretter ressur- 
sene allokeres videre av eier tii de som stár for 
verdiskapíngen pá samme máte som i dag. Det 
er staten som har ansvaret for at bestandene og 
det marine okosystem er i balanse og produse- 
rer et h^stingsverdig overskudd. Videre er det 
staten som bestemmei* hvem som skal fá til- 
gang til ressursene. Statlig eiendomsrett i lov 
er ikke tii hinder for at private gis permanent 
eller Íangvarig rett til en bestemt utnyttelse av 
statens eiendom. Ettersom det er staten som 
forvalter og er ansvarlig for de poliíiske prlori- 
teringer, gir det en viktig symbolverdi á fastslá 
statiig eiendomsrett tíl báde de fysiske ressur- 
sene og marint genetisk materiale.
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finne i omráde underlagt norsk fiskerijurisdiksjon. 
Ein statíeg eigedomsrett til viltlevande maríne res- 
sursar ville her mátte skilje seg frá statleg eige- 
domsrett til andre typar naturressursar, jf. omtalen 
i innleiinga.

Difor er dette á sjá pá som eit forslag om ein 
meir symbolsk eigedomsrett, som eit uttrykk for 
statens ansvar meir enn som eit uttrykk for eige- 
domsrett for staten I tradisjoneíi forstand, dersom 
vi her ser pá staten som rettssubjekt

Vidare legg departementet tíl grunn at utvalet 
har meint forslaget om sfcatleg eigedomsrett som 
eit uttrykk for fellesskapet sin rett til ressursane i 
motsetning til ein prívateigd ressurs, som tíl d0m.es 
dei ikkje*mutbare minerala i medhald av berg- 
verkslova av 30. juní 1972 eller vassdrag som renn 
over prívat grunn i medhald av vassdragslova av 
24. november 2000.

Pá bakgrunn av h^yringsfrásegnene má depar- 
tementet konstatere at uttrykket «eigedomsretí> 
ikkje eignar seg for á fá fram dette. Bruken av dette 
uttrykket har skapt heilt andre assosiasjonar, 
Departementet er difor samd med hæyringsin- 
stansane i at lova ikkje b«r erklære stadeg eige- 
domsrett slik fíeirtalet i utvalet g|er fi*amlegg om.

Rettsleg sett er det ikkje nadvendig med nokon 
særskilt paragraf i Jova o j i i  statens forvaltaransvar 
for viltlevande marine ressursar. Ein del av statens 
utgifter til kontroll vert i dag dekt av næringa gjen- 
nom kontrollavgifta som vart innfert frá og med 
2005, Dersom det vert innfort ytterlegare nœríngs- 
finansiering av forvaltningsoppgávene, vil det pá 
eit tidspunkt kunne oppstá ein diskusjon báde om 
kven som skal styre prioriteringane og kven som 
skal utfore dei praktiske oppgávene. Sjelv om synet 
pá kva som er ei slBtleg oppgáve altsá kan endre 
seg over tid, er det ingen tvil om at dette i dag ligg 
til staten, og at staten ogsá i framtída i siste omgang 
vil mátte ha det grunnleggjande ansvaret for for~ 
valtninga av dei marine akosystema. Dette gjeld 
uansett om lova erklærer statíeg eigedomsrett 
eller ikkje.

Derimot ser departementet grunn tíl á vurdere 
njetyare om lova b#r innehalde eit uttrykk for feiles- 
skapet sin rett tíí ressursane, særleg pá bakgrunn 
av heyringsfrásegna frá Norges Fiskaríag.

Fiskai'laget peikar pá ei «utvikling mot en mer 
rettighetsbasert hastíng av ressursene, hvor akt0' 
rene i sterre grad bl.a. har investert privat kaþital 
for á oppná hayere kvoteandeler pá sine fiskefai- 
t0y. Dette betyr at mange av dem som i dag deltar i 
flske dermed har investert meget store betóp for á 
kunne drive det fiske de ut^ver, og det er vanskelig 
á tenke seg at disse ikke skulle ha en rettsbeskyttet

posisjon». Fiskaiiaget meiner at det pá denne bak- 
grunn «har oppstáttprivatrettslige rettigheter».

Som nemnt i innleiinga, har físke i sj^en vore 
ein allemannsrett. Denne retten vert likevel dríven 
innanfor dei rammene som fslgjer av reglane i 
saítvassfiskeíova og i deltakarlova. Tilgangen til á 
drive ervervsmessig fiske er fullt ut regulert gjen- 
nom regíane fastsette i og i medhald av deltakar- 
lova, jf. deltakarlova § 4:

«Et fartay kan ikke nyttes til ervervsmessig
fiske eller fangst uten at det er gitt ervervstilla-
telse av departementet».

For ei rekkje flskerí gjeld det i tillegg eit ki’av 
om konsesjon, jf. deltakarlova kapittel III, eller det 
er fastsett árlege avgrensingar i tilgangen til á delta 
i enkeltefískeri i medhaíd av deltakarlova § 21. Nár 
tílgangen for ei farteygruppe vert avgrensa pá 
denne máten, fár sjælve tilgangen ein akonomisk 
verdi som kan realiserast nár eit fartey vert selt for 
vidare dríft i same fiskeri. Det er ogsá sett i verk 
ulike strukturordningar som gjev h©ve tíl á kjape 
eit slikt fart^y med sikte pá á samíe fleire kvotar pá 
eitt fartey.

Dei gkonomiske samanhengane som gjer seg 
gjeídande i síike tílfelie er omtalte ved ulike hove, 
til d^mes i S t meld, nr. 20 (2002-2003) Strukturtil- 
tak i kystfiskefláten kapittel 10.3.6, nedst pá side 71 
og vidare pá side 72, Moglege tiitak for á b0te pá 
dei negativefelgjene av ein slik konsesjonspris vart 
drsfta av eit offentíeg utval allereie i NOU 1981:3 
Konsesjonsordninger i físket kapittel 4.3.

Dette er sáleis ikkjenytt, sjölv om talet pá trans- 
alísjonar der det vert betalt slikt vederlag mellom 
partane har auka det siste tíáret, pá grunn av 
avgrensingar i tilgangen tll stadig fleire flskerí og 
pá grunn av strukturordningane.

Her má vi likeveí halde klart for oss at vederlag 
mellom prívate partar ikkje i seg sj0lv gjev eit nytt 
innhald í loyvet tíl á drive fiske, slik fiskarlaget 
synest á meine. Dei l^yva som vertgjevne av fiske- 
ristyresmaktene i enkeltvedtak med heimel i delta- 
karlova eller i strukturordningane, har eit definert 
innhald som folgjer av heimeíslovene, forskriftene 
og vilkára i l^yvet. Leryva gjev rett tíl á drive ei viss 
verksemd, men rammene for denne verksemda 
gár ikkje ut over heimelsgrunnlaget. Rammene vií 
ogsá kunne endrast, anten i samsvar med heimels- 
lova som ho er i dag eller som felgje av Iovendrin- 
gar.

Dette felgjer nettopp av at verksemda er basert 
pá, og avhengig av, offentlege layve med utgangs- 
punkt i at verksemda ikkje er tillaten utan slikt 
l^yve.
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12 Merknader til dei enkelte paragrafane

Kapittel 1 1nnleiande f^resegner
77/ § 1 Formáí

Paragrafen er ny og fastsetformálet med lova. For- 
slaget er dmfta i kapittel 4.1. Formálet med lova 
gjev dei overordna rettslege rammene i forvalt- 
ninga av dei viltlevande marine ressursane og det 
tilhoyrande genetiske materialet.

Omgrepet berekraftig forvaltning tek opp i seg 
báde berekrafög hausting av dei ressursane som 
vert hausta, inkludert berekraftig brtík og langsik- 
tíg bevaring, og vern av andre delar av tfkosyste- 
met enn deí som vert hausta. Det gjeld til dæmes ei 
berekraftig forvalíning av sárbare omráde gjen- 
nom stenging av omráde for enkelte typar hausting 
o.a.

Med berekraffcig forvaítning meiner departe- 
mentet vidare ei forvaltning av dei levande marine 
ressursane som gjev ei hogast mogleg langsiktíg 
avkastning av ressursane, slik at evna tíl reproduk- 
sjon p& lengre sikt ikkje vert svekka, I dette Hgg 
ogsá at det má takast omsyn til andre delar av eko- 
systemet enn dei ulike bestandane ved haustínga, 
Dette má ogsá sjáast i samanheng med fere-var 
prinsippet og 0kosystembasert forvaltning, jf, § 7 
andre ledd bokstav a og b.

Med samfunns0konomisk lonsam forvaltning 
meiner departementet at bestandane skal forvai- 
tast slik at rammevilkára legg til rette for verksemd 
som gjev eít overskot for sarafunnet nár ein tek 
omsyn báde 111 ressursar som erprissette i markna- 
dane og andre ressursar samfunnet verdset.

I forvaitninga av fiskeressursane vert det teke 
omsyn til andre faktorar enn kva som er samfunns- 
ökonomisk lansamt Det er difor ogsá eit formál 
med lova á medverke til sysselsetjing og busetjing 
i kystsamfunna. Slik kan styresmaktene ogsá ta for- 
delings- og distriktsomsyn ved forvaltninga av dei 
viltlevande marlne ressursane. Det vil vere opp til 
dei politiske styresmaktene á avgjere korleis ein 
best mogleg kan medverke til sysselsetjing og 
busetjing i kystsamfunna innanfor dei rammene 
lova set.

77/ § 2 Retten tfl ressursane ^
Paragrafen er ny og slár fast at dei viltíevande 
marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg. 
Forslaget er drafta i kapittel 4.3.

Faresegna etablerer ikkje statleg eigedomsrett 
til ressursane i juridisk forstand, men uttrykkjer 
fellesskapet sin rett til ressursane i motsetnad til 
ein privateigd ressurs.

Dette feílesskapet vert utgjort báde av det 
samiske folket, det norske folket og alle andre inn- 
byggjarar i Noreg. Fellesskapet sin rett til ressurs- 
ane er ikkje noko nytt og har lege tii grunn som ein 
grunnleggjande premiss for fiskeripolitikken over 
lengre tid.

F^resegna er knytt til statens rolle som forval- 
tar, og statens ansvar for at bestandane og dei 
mai'ine 0kosystema er i balanse og produserer eit 
haustingsverdig overskot. F^resegna gjeíd i og for 
seg heller ikkje det enkelte individ, det enkelte 
eksemplar av eit fiskeslag, men ein «flytande 
masse» -  dei ressursane som til ei kvar tid er á 
finne i omráde underlagt norsk fiskerijurisdiksjon.

F^resegna viser ogsá at dei viltlevande marine 
ressursane har vore og framleis er grunnlag for 
busetjing, kultur og levesett langs kysten. Dette 
vert ogsá utrykt i formálet med lova, jf. § 1. Sj»Iv 
om ressursane Jigg til fellesskapet, vil fortenesta 
frá utnyttinga av ressursane tiM le fiskarane og 
kystsamfunna. I trád med dette vert kvotane for- 
delte til fai'bay som har rett til á delta i dei ulike 
haustingsverksemdene etter reglane i kapittel 3, jf. 
ogsá foresegnene i deltakarlova. F^resegna i § 2 er 
sáleis ei oppfalgjíng av uttale som næringskomi- 
teen har kome med ved fíeire hove, melíom anna i 
Innst O. nr. 38 (1998-99) kapittel 2.3, der det vert 
sagtMgjande:

Romiteen vil pápeke at fískeressursene tílharer 
det norske folk, i fellesskap. Det er derfor i 
utgangspunktet ingen enkeltpersoner eller 
enkeltselskaper som kan gis evigvarende eks- 
klusive rettigheter til vederlagsMtt á haste av 
(og tjene pá) disse ressursene, mens andre 
stenges ute fra á delta i fisket.
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Tí! Odelstinget

1 HO VEDINNIIO LD EX I PROPOSLSJONEN
1.1 Sammendrag

Regjeringa gjer i proposisjonen framiegg om ei 
ny lov om forvaltning av viltlevande matíne ressunsar 
(havressurslova). Lova avl^yser lov 3. juni 1983 nr. 
40 om saltvannsfiske mv.

Lovforslaget svarar i hovudsak til forslaget frá 
havressurslovutvaietj jf. NOU 2005: 10 Lov otn for~ 
valtning av viltlevende marine ressurser. Forslaget 
frá utvalet har i hovudtrekk fátt brei og solid stdtte frá 
luayringsinstansane.

Formálet med lova er á sikre ei berekraöig og 
samfunns0konomisk bnsam forvaltning av dei vilt- 
levande maríne ressursane og det tiJhoyrande gene- 
tiske materialet og á medverke til á sikre syssel- 
setjing og busetjing i kystsamfunna. Dette viser at 
iova báde er ei næringslov og eí miíjaiov, og at dette 
heng tett saman.

Lova har flelre viktige nyvinningar. Det viktigas- 
te er at lova skal gjelde for alle viltlevande marine 
ressursar og tilh^yrande genetisk materiale. Havres- 
surslova regulerer sáleís ikkje berre næringsverk- 
semd knytt til dei tradisjonelle ressursane, Lova skal 
ogsá leggje til rette for á regulere og forvalte nye res~ 
sursar som ikkje har vore omfatta av saitvassfislcelo- 
va.

Lova viser dei folkerettslege pliktene váre til á 
forvalte ressursane pá ein ansvarleg máte, og etable- 
rer eit system for á implementere desse piiktene i na- 
sjonal forvaltning.

Lova innforer forvaltningsprinsippet som ein 
grunnleggjaiide regel i forvaltninga av dei viltievan- 
de marine ressursane.

Lova slár fast at retten tíl dei viltlevande mai'ine 
ressursane iigg til fellesslcapet i Noreg. Dette etable- 
rer ikkje nokon statleg eigedomsrett til ressursane i 
jui'idisk forstancl, men er eit klart uttrykk for statens 
ansvar og rett til á forvalte ressursane til beste for fel- 
lesskapet.

Lova irmfiarer ei generell ilandfefringsplikt for all 
físk. Dette er ei mnskjerping samanlikna med gjel- 
dande rett, der ilandfiaringsplikt er fastsett i forskrift 
og berre gjeld dei kommersielt viktigaste ressursane.

Lovaftarer vidare og oppdaterer reglane om regu- 
leríng av ressursuttaket.

Lova styrkjer regiane om tilrettelegging for og 
gjennomf0ring av ressurskonti’oil, særleg ut frá beho- 
vet fbr reglar retta mot ulovlege, ucapporterte og ure- 
gulerte fískeaktivitetai* (UUU-aíctÍvifcetar).

Lova innferer ein hexmeí tiJ sporing av fangst for 
á til ein betre ressurskontroU. Lova utvidai' regis- 
treringsordninga for kjtfparar og innforer ein heimel 
til á fastsetje forskriít om registreringsplikt for alle 
som tek i mot fangst i fimte hand. Kontrolfkompe- 
tansen til Fiskeridirektoratet vert &rt vidare og presi- 
sert pá fleirepunkt. SalsJaga fár heimel til á krevjetil- 
gang til enkelte stader og opplysningar nár dei gjen- 
nomfiarer ressurskontroll.

Det vert gjort fi'amlegg om fíeire endrmgar Í reg- 
lane om hausting frá fart0y som ikkje er merkeregis- 
trerte (fritidsfíske). Det vert metlom arnia mn%t ei 
omsetningsgrense for slikt físke,

Lova innf0rer heimel tíl á páleggje tvangsmulkt 
for á sikre at foresegner fastsette i eller í medhald av 
lova vert haldne.

Lova gjev vidare heimel til á páleggje lovbrots- 
gebyr ved aktlause eller foi'settlege brot pá f^reseg- 
ner fastsette í eller i medhald av lova. Med dette vi-
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2008, má Regjeringa kome attende til Stortinget med ning at det slcal sikres Idare hovedregler som begren-
eit nytt forslag om dette etter ei evaluering av heile ser byrákratiets makt.
den perioden Strukturfondet har verka. Stortinget Disse  m ed lemm er  meneratdenmarinenæ-
slutta seg tií detíe, jf. Innst, S, nr, 238 (2006-2007). i'ingen er pálagt for mange og haye særavgifter som
P&bakgrunnav dennehandsaminga,ogfordihavres- svekkernæringenskonkurransekraft Disse med-
surslova ikkje vil tre i kraft for 1. juli 2008» er det leramer mener avgiftsbyrden skal reduseres og vi-
iklcje gjort fmmlegg om vidarefering av heimelen til ser til forsiag fremmet i forbindeise med behandlin-
strukturavgift. gen av Budsjett-innst S. nr. 8 (2007-2008),

4.2 Komiteens merkuader
Komiteen viser til at havressursloven § 7 vi- 

derefiarer saltvannfískelovens prinsipp om at foasting 
er tillatt, med mindre det ikke er satt begrensninger 
med hjemmei i íoven, og at dette pá mange máter er 
en videreforing av denmáten forvaltningen háödterer 
ressursene pá i dag, men slík at det ná kommer kiait 
til uttrykk i loven at departementet og forvaltningen 
har en plikttil á vurdere hvilke forvaltningstiltak som 
er n^dvendige for á sikre en bærelcraftig forvaltning 
av de ultke bestandene. K o m i te e n  merker seg at 
en del viktíge hensyn det skal legges vekt pá Í forvaít- 
ningen, ná fi'emkommer direkte i loven, ved bokstav 
a tiíg  i § 7. K om i te e n  er ogsá ©nig i at fore-var- 
prinsippet fi'emkommer som ett av fíere forhold det 
etter § 7 slcal legges vekt pá ved forvaltningen av de 
viltlevende marine ressursene.

K om i teen  viser tíl at det slás fast at retten til 
ressursene skal ttlligge "fellesskapet i Norge", og er 
enig i dette.

K o m i te e n viser til at hjemmelen til á innkreve 
kontrollavgift videre&res i forstagets § 55,

Kom i teens  f le r ta l l ,  alie umitatt medlem- 
mene fra Fremskrittspartiet, viser til at f^re-var-prin- 
sippet slcal være et av de grunnleggende hensyn for- 
valtningen av de viltlevende marine ressui’sene skal 
bygge pá. En bærekraftig forvaltning er giunnleggen- 
de for h^sting av marine ressurser, og forvaltnings- 
prinsippet má sikre dette. F 1 er ta í  1 et mener det er 
viktig og riktig at forvaltningsprinsippet i havres- 
sursloven klart uttrykker at departement og flslcerí- 
forvaltning har en plikt til á vurdere hvilke forvalt- 
ningstiltak som er n^dvendige for á sikre en bære- 
kraftig forvaltaing av de marine ressursene.

Kom i teens  m ed le m m e r  fra  Frem- 
s k r i t t s p a r t i e t ,  H^yre  og Vens t re  mener 
det er av stor viktighet at bestemmelser for forvalt- 
ningen skal gjelde hele landet slik at det ikke er 
gmnníag for forskjeUsbehandling og at iklce særskilte 
rettigheter kan deles ut til enkeltgrupper,

Kom i teens  m ed lem m er  fra  Frem-  
s k r i t t s p a r t i e t  mener det er viktig med langsik- 
tighet nfir det gjelder gnmníeggende regler for for- 
valtning. Disse  m ed le m m e r  er av den oppfat-

5. MARIN BIOPROSPEKTERING - 
MARINE GENRESSURSAR

5.1 Sammendrag
Bioprospektering er formálsretta leiting etter na- 

turstoff i genetisk materiaie for á pr^ve ut eigenska- 
pane til materialet og utnytte dei kommersielt.

Vi hai' i dag ikkje rettsreglar som omfattai' marin 
bioprospelctering og utnyttinga av marine genressur- 
sar utover det som föígjer av patentlova med omsyn 
til vilkðr for, og rettsverknader av, á fa patent til opp- 
finningar knytta til resuítatet av bioprospektering. 
Dersom ein ved hjelp av bioprospektering fínn fi-am 
tíl nyttige arvestoff i genmaterialet og set dette inn i 
levande organismar, vert det regulert av genteknolo- 
gilova.

Det er berre eit fátal av Hvsformene som finst 
langs norskelcysten og i dei nordlege havomráda som 
er utforska og vert utnytta i næringssamanheng. Dei 
neste 20 ára vil vi kimne fá ei ekspansiv utvikling i 
kartlegginga av biologisk materiale frá dei nordiege 
farvatna, Her har Noreg særlege fortrinn fordi vi har 
ei lang kystlinje som grensar opp til subarktiske og 
arlctiske farvatn, og vi har infrastruktur som gjer at vi 
kan hente inn og karakterisere eit vídt spekter av ma- 
rine organismar frá desse farvatna.

5.1.1 Forstaget/rá havressurslovutvalet
"Utvalget foreslár hjemmel til á regulere leting 

og uttak i. sj 0 som ledd i marin bioprospektering, men 
foresiár ingen formelle begrensninger i utnvttelsen 
av det geneíiske materíale. Hjemmel tíl á foroy eller 
begrense utnyttelsesformál faJler inn qnder patentio- 
ven, og havressursloven vll regulere den fysiske til- 
gangen tíl og uttaket av maríne gearessurser, samt 
visse aspekter ved etter&lgende utnytíelse vea krav 
om samtykke, Utvaket foreslár likevel et hiemmels- 
grunnlag for á stíHelcrav om samtykke og lcreve inn 
en forholdsmessig andel av det 0konomiske over- 
slaidd fra en bioíogisk oppfínnelse for etterfklgende 
utnyttelse av marint genetisk materiale som stammer 
fraNorge.”

5.1.2 Vurderingane til departementet
Departementet har kome til at det bgar sikrast hei- 

me! til á krevje toyve til leiting og uttak i sj0. Grunn- 
gjevinga er femdelt.

For det f^rste er det n^dvendig á ha kontroíl med 
at leite- og uttaksaktiviteten vert sett i veric, slik at ut-





Fundur Helga Áss Grétarssonar með atvimiuveganefhd Albineis. 4. desember 2012.

Um 2. mgr. 1. gr. Alþióðlegs samnings um borgaraleg og stiórnmálaleg réttindi

(1) íslensk þýðing:

Allar þjóðir rnega, í sínu eigin markmiði, ráðstafa óhindrað náttúruauðæfum og auðlindum 
sínum brjóti það ekki í bága við neinar skuldbindingar sem leiðir af alþjóðlegri 
efnahagssamvinnu, byggðri á grundvallarreglunni um gagnkvæman ábata, og þjóðarétti. 
Aldrei má svipta þjóð ráðum sínum til lífsviðurværis.

(2) Til þessa ákvæðis er vísað í grg. með frumvarpi til stjómarskipunarlaga, bls. 127:

„Með almannahag er vísað til þess að þjóðin á auðlindimar og gerir sem eigandi þeirra tilkall 
til arðsins af þeim í samræmi við 1. gr. alþjóðasamnings um borgaraleg og stjómmálaleg 
réttindi frá 1966, sem íslendingar hafa undirritað og fullgilt.“

(3) Tilvísun í þetta ákvæði í þessu samhengi er í senn villandi og röng.

(4) Hér má vitna til ýmissa fræðirita um túlkun á efiii ákvæðisins, sbr. t.d. bók Manfreds 
Nowaks frá árinu 2005: U.N. Covenant on Civií and Political Rights CCPR 
Commentary, 2nd revised edition. í þeirri bók segir m.a. (úrfellingar og leturbreytingar 
eru HÁG):

Bls. 24, 36. málsgrein:

„The right to free disposition of natural resources pursuant to Art. 1(2) met with particularly 
stiff opposition from the Westem industrialized States...[i]ts wording,...was heavily amended 
to the point that its legal meaning has become extremely unclear.

Bls. 24, 37. málsgrein:

„...the right of economic self-determination was moderated in various aspects. First, peoples 
are provided not with “permanent sovereignty” but only with a right of free disposition, 
Second, this right of disposition was restricted by a number o f exceptions.

Bls. 26, 39. og 40. málsgrein:

„...the right of self-determination contains the seed of a right of revolution. In the practice of 
the Human Rights Committee there is, however, little risk for States parties that such 
revolutionary claims will be legalíy recognized.lí
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Niðurstaða Mannréttindanefndar SÞ í máli nr. 1306/2004
6.6.2012

Stjómvöldum barst í gær orðsending frá Mannréttindafulltrúa Sameinuðu þjóðanna um að 
nefnd sem fjallað hefur um mál nr. 1306/2004 gegn íslenskum stjómvöldum hafi ákveðið að 
loka málinu þar sem stjórnvöld hafi brugðist, „með ásættanlegum hætti að hluta til" við 
tilmælum nefndarinnar.

Hinn 15. september 2003 fóru Erlingur Sveinn Haraldsson og Öm Snævar Sveinsson þess á leit 
við Mannréttindanefnd SÞ að hún kannaði á grundvelli viðbótarbókunar við Alþjóðasamning 
um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi hvort íslensk stjórnvöld hefðu gerst brotleg við 26. gr. 
samningsins. Greinin kveður á um að allir skulu jafnir fyrir lögum og eiga rétt á sömu 
lagavernd án nokkurrar mismununar. Kváðust þeir vera lagalega skyldir til að greiða fé til 
forréttindahóps samborgara sinna til að geta stundað þá atvinnu sem þeir kysu, þ.e. fengju 
ekki úthlutuðum kvóta til fiskveiða heldur þyrftu að leigja eða kaupa hann á markaði. í 
samrærrd við meginreglur atvinnufrelsis og jafnréttis vildu þeir fá tækifæri til að stunda þá 
atvinnu að eigin vali án þess að þurfa að yfirstxga hömlur sem fælust í forréttindum fyrir aðra.

Nefndin fjallaði um málið í október 2007 og taldi meirihluti hennar meginálitaefnið vera hvort 
kærendur skyldu lögum samkvæmt skyldaðir til að greiða samborgurum sínum fé til að afla 
sér fiskveiðiheimilda sem væru nauðsynlegar til að eiga kost á að veiða í atvinnuskyni 
kvótasettar fisktegundir í eigu íslensku þjóðarinnar. Lagði nefhdin þá skyldu á herðar 
íslenska ríkinu að greiða málskotsaðilum fullnægjandi bætur og endurskoða 
fiskveiðistjómarkerfið.

Hinn 6. júrn' 2008 gerðu íslensk stjórnvöld grein fyrir afstöðu sinni til málsins. í bréfi 
þáverandi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, Einars K. Guðfinnssonar til nefndarinnar 
k°m m.a. fram að íslensk stjómvöld teldu sig ekki vera í stöðu til að greiða bætur til mannana 
né heldur að breyta fiskveiðistjómunarkefinu umsvifalaust, en boðað var að tilmæli 
nefndarinnar yrðu höfð til hliðsjónar við heildstæða endurskoðun fiskveiðikerfisins, í febrúar 
2009 áréttaði sjávarútvegsráðherra Steingrímur J. Sigfússon fyrir hönd ríkisstjórnarinnar að 
ákveðið hefði verið að styrkja mannréttindaþátt stjórnarskrárinnar og festa í sessi að auðlindir 
sjávar séu sameign þjóðarinnar en tók að öðru leyti undir fyrri afstöðu.

Utanríkisráðuneytið, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið, 5. júní 2012
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