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Havretten og de nordiske lande

Af professor GUNNAR G. SCHRAM Ph.D., Island

Den nye internationale Havretskonvention blev vedtaget på Havretskonfe-
rencen den 30. april 1982 på et mode i New York. 130 stater stemte for
konventionen, 4 var imod den (USA, Israel, Tyrkiet og Venezuela), medens
17 ikke deltog i afstemningen.

Vedtagelsen af konventionen markerede et vendepunkt i havrettens udvik-
ling og må anses for at være en milepæl i De forenede Nationers lovgivnings-
arbejde på folkerettens område. Konventionen skal aflöse de fire konventioner
om retsordenen på havet som blev vedtaget på Havretskonferencen i Geneve
1958. Disse konventioner indebar först og fremmest en skriftlig affattelse af
den århundredgamle sædvaneret på havet, foruden de nye bestemmelser om
kontinentalsoklen som fik der for förste gang en international anerkendelse.
Der var forhåbninger om at Geneve-konventionerne generelt ville blive god-
kendt og ville i væsentlig grad bidrage til at formindske mellemstatlige tvister
på havrettens område. Resultatet blev dog noget helt andet. Det var forholds-
vis få stater der ratificerede konventionerne og inden længe opstod mange
steder konflikter mellem stater om rettigheder på havet. De störste krav gjaldt
stærkt udvidet fiskerigrænse, men hverken på Gene ve-konferencen 1958 eller
konferencen 1960 var det lykkedes at opnå enighed om internationale regler
om söterritoriets zoner eller fiskerigrænsens zoner.

Det lå klart at fra et juridisk, ökonomisk og socialt synspunkt var det blevet
påkrævet at genoptage på internationalt plan revision af havretten. Det var ikke
mindst fordi mange for nylig frigjorte stater i den tredje verden betragtede den
gamle havret som en arv fra koloniperioden og fremsatte krav om at måtte
deltage i udformningen af den nye ret hvor man ville imödekomme deres
önsker om rådighed over rigdomskilderne som De forenede Nationer ofte
havde resolveret og var i overensstemmelse med den nye ökonomiske ordning
i verden. Lidt over 80 stater deltog i Gene ve-konferencen 1958, men i
slutningen af Havretskonferencen havde 160 stater deltaget i udarbejdelsen af
Havretskonventionen, antallet af folkeretlige medlemmer var vokset så stærkt i
denne periode.

Udarbejdelsen af den nye Havretskonvention var ikke noget nemt arbejde og
meget tidskrævende. I begyndelsen var det heller ikke meningen at tage alle
havrettens områder til revision. Da Arvid Pardo, Maltas ambassadör, holdt sin



404 Gunnar G. Schram

historiske tale på FN generalforsamlingen 1967, var det först og fremmest
hans forslag og idé, at havbunden uden for staters jurisdiktion blev erklæret
menneskehedens fælles arv, men at andre havretlige emner ikke skulle tages
op til behandling. Det var De forenede Nationers Havbundsudvalg af 1968
som arbejdede herpå, men Island og Norge var blandt dennes förste med-
lemsstater.

Da gnisten var blevet tændt, var det især stater i den tredje verden som
mente at det var ulogisk kun at tage denne afgrænsede del af havretten til
revision. Alle dele af havretten burde revideres i belysning af nye holdninger
og udvikling. Den 17. december 1970 vedtog FNs generalforsamling derfor
med 108 stemmer mod 7 at indkalde til en ny konference i 1973 som skulle
beskæftige sig med denne opgave. (Resolution 2750 C, XXV). Samtidig fik
Havbundsudvalget i opdrag at forberede den nye konference.

Efter seks års forberedende arbejde (1967-1973) og ni års arbejde på
konferencen (1973-1982) blev konferencen afsluttet den 10. december 1982
på et mode i Jamaica, hvor Den internationale Havbundsmyndighed skal have
sit sæde. Denne dag undertegnede 118 stater konventionen og dette var förste
gang hvor flertallet af de deltagende stater i en FN konvention-udfærdigende
konference undertegnede den på dens förste dag. Nogle stater har allerede
ratificeret den, men ifölge artikel 308 træder den i kraft tolv måneder efter
datoen for deponeringen af det tresindstyvende ratifikations- eller tiltrædelses-
instrument. Det ligger ikke klart på nærværende tidspunkt, hvornår det vil
ske.

I. Konventionens hovedindhold

Den nye Havretskonvention er hvad indholdet angår vidt forskellig fra de
fire Gene ve-konventioner af 1958. Til dels registreres igen den traditionelle
havretlige sædvaneret, som f. eks. frit fiskeri i det åbne hav, fri sejlads og fri
overflyvning.

I væsentlig grad er konventionen dog retsstiftende fra bunden og dens
bestemmelser indeholder mange og bemærkelsesværdige nyheder. Först kan
nævnes den eksklusive ökonomiske zone på 200 sömil, derefter reglerne om
afgrænsningen af kontinentalsoklen mellem stater og kontinentalsoklens ydre
grænser, bestemmelserne om Det internationale Havbundsområde som menne-
skehedens fælles arv, bestemmelser om beskyttelse og bevarelse af havmiljöet
og videnskabelig havforskning. Desuden adskiller denne konvention sig fra
andre konventioner forsåvidt gælder den ordning, at der ikke kan tages
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forbehold over for dens bestemmelser og stater må finde sig i bindende

bilæggelse af tvister undtagen når det drejer sig om kyststaters rettigheder til

fiskeri inden for den eksklusive ökonomiske zone eller tvist der drejer sig om

fremmede staters ansögninger om tilladelse til hav- eller fiskeriforskning i den

eksklusive ökonomiske zone, jfr. konventionens kapitel XV, afsnit 3.

Disse punkter og nogen flere understregede Havretskonferencens præsident

T. Koh vægten af i en tale på konferencens sidste möde den 6. december

1982, da han i en nöddeskal trak sammen det resultat og det nye som

Havretskonventionen indebærer.

De punkter som præsidenten fremhævede var disse følgende:1

«First, the Convention will promote the maintenance of international peace and
security because it will replace a plethora of conflicting claims by coastal States with
universally agreed limits on the territorial sea, on the contiguous zone, on the exclusive
economic zone and on the continental shelf.

Second, the world community's interest in the freedom of navigation will be
facilitated by the important compromises on the status of the exclusive economic zone,
by the regime of innocent passage through the territorial sea, by the regime of transit
passage through straits used for international navigation and by the regime of archipela-
gic sea-lanes passage.

Third, the world community's interest in the conservation and optimum utilization
of the living resources of the sea will be enhanced by the conscientious implementation
of the provisions in the Convention relating to the exclusive economic zone.

Fourth, the Convention contains important new rules for the protection and
preservation of the marine environment from pollution.

Fifth, the Convention contains new rules on marine scientific research which strike
an equitable balance between the interests of the research States and the interests of the
coastal States in whose economic zones or continental shelves the research is to be
carried out.

Sixth, the world community's interest in the peaceful settlement of disputes and the
prevention of use of force in the settlement of disputes between States has been
advanced by the mandatory system of dispute settlement in the Convention.

Seventh, the Convention has succeeded in translating the principle that the resources
of the deep sea-bed constitute the common heritage of mankind into fair and workable
institutions and arrangements.

Eighth, though far from ideal, we can nevertheless find elements of international
equity in the Convention, such as revenue-sharing on the continental shelf beyond 200
miles, giving land-locked and geographically disadvantaged States access to the living
resources of the exclusive economic zones of their neighbouring States, the relationship
between coastal fishermen and distant-water fishermen and the sharing of the benefits
derived from the exploitation of the resources of the deep sea-bed.»

1 U.N. Press release SEA/514.10 Dec. 1982.
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Men selv om konventionen förte til en ny retsordning på havrettens område,
kan det slet ikke benægtes, at den opdeler havets og havbundens rigdomskilder
meget forskelligt mellem verdens stater. Kyststaterne er anslået 98 i alt, men
den störste skærv tilfalder kun 45 af dem. Verdens rigeste stat, De forenede
Stater, får i sin lod den mest værdifulde eksklusive ökonomiske zone.
Omkring 40% af nordpolområdet falder under Sovjetunionens söterritorium. Ti
af verdens stater får i deres andel 55% af de eksklusive ökonomiske zoners
totalareal. Der er kun to udviklingslande blandt disse, Brasilien og Indonesien.
Norge og Island er derimod blandt de 13 stater som får den störste kontinental-
sokkel, beregnet fra yderkanten af kontinentalmargenen.2

De forenede Nationers Havretskonvention er et dokument af betydelig
længde, bestående af 320 artikler og 9 bilag. Kapitler I til X omfatter generelle
aspekter af havretten, herunder navigation, overflyvning, fiskeri og forskning
på kontinentalsoklerne. Kapitel XI handler om Det internationale Havbunds-
område. Den internationale Havbundsmyndighed står i centrum af disse
bestemmelser, den tilrettelægger og kontrollerer aktiviteter i Området især med
henblik på forvaltning af Områdets rigdomskilder. Kapitel XII indeholder
bestemmelser om beskyttelse og bevarelse af havmiljöet og kapitel XIII om
den videnskabelige havforskning. Kapitel XIV regulerer udvikling og overför-
sel af marineteknologi. Kapitel XV indeholder bestemmelser om bilæggelse af
tvister og indeholder til dels tvungne procedurer der medförer bindende
afgörelser og bestemmelser om oprettelsen af Den internationale Havrets-
domstol i Hamborg. De to sidste kapitler indeholder almindelige bestemmelser
og afsluttende bestemmelser.

Bilag I - VIII indeholder bestemmelser om konventionens anvendelse. Bilag
IX tillader at internationale organisationer tiltræder konventionen, som f. eks.
EF. Til sidst henledes opmærksomheden på to betydningsfulde resolutioner
som blev vedtaget på Konferencen og er indkluderet i slutakten: Resolutionen
om oprettelsen af en forberedende kommission for Den internationale Hav-
bundsmyndighed og Den internationale Havretsdomstol og resolution angåen-
de forberedende investering i initiativsaktiviteter vedrörende polymetalliske
noduler.

Fra en nordisk synsvinkel er de bestemmelser sikkert af störst betydning
som handler om kontinentalsoklens ydre grænser uden for 200 sömil grænsen,
om en kyststats fiskerirettigheder inden for den eksklusive ökonomiske zone
og om fri sejlads på havet, især passage gennem stræder.

2 L. Alexander, Indices of National Interest on the Ocean, Ocean Development and
International Law Journal, Vol. 1, No. 1, 1973, s. 39.
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II. Den eksklusive ökonomiske zone

Den 200 sömil eksklusive ökonomiske zone har nu fået en endelig anerken-
delse i artikel 55 i Havretskonventionen. Den eksklusive ökonomiske zone
som er et område udover og tilstödende söterritoriet, har fået en speciel
retsstilling som ikke kan sammenlignes med det åbne hav eller söterritoriet,
men er noget helt nyt, sui generis, på havrettens område. Kyststaten får
suveræne rettigheder for så vidt angår udforskning og udnyttelse, bevarelse og
forvaltning af alle rigdomskilder indenfor den eksklusive ökonomiske zone.
Derimod kommer forpligtelser som pålægges staten, at fremme den optimale
udnyttelse af rigdomskilderne samt at give andre stater adgang til at udnytte de
rigdomskilder som den ikke selv har kapacitet til at udnytte, jfr. artikel 62.

1. Kyststatens rettigheder
Kyststatens rettigheder indenfor den eksklusive ökonomiske zone er tosidige
(a) suverænitet til udnyttelse, bevarelse og forvaltning af såvel levende som

ikke-levende rigdomskilder i zonen, og
(b) jurisdiktion med hensyn til videnskabelig havforskning og beskyttelse og

bevarelse af havmiljöet.
Der skelnes her imellem en kyststats suverænitet og jurisdiktion. I praksis

må det antages at der ikke bliver stor forskel mellem disse to juridiske
terminologiske udtryk. I begge tilfælde er der tale om kyststatens eneret.
Andre stater kan ikke udöve deres magt indenfor zonen hvis det er i strid med
disse beföjelser. Derimod er der ikke tale om at den eksklusive ökonomiske
zone bliver en del af kyststatens territorium, sådan som forholdet er om
söterritoriet, eller at dette kan före til at ejendomsret opstår. Der er udelukken-
de tale om eneret til udnyttelse, forvaltning, beskyttelse og bevaring af zonens
rigdomskilder.

Tre af de nordiske lande, Island, Norge og Danmark, er blandt Europas
störste fiskerinationer. Bestemmelserne om den eksklusive ökonomiske zone
bekræfter derfor vigtige rettigheder for dem. Men samtidig må man se på
hvilken indskrænkninger der findes på de suveræne rettigheder til fiskeri
indenfor zonen.

Först bör nævnes pligten til at sikre gennem passende bevarelses- og
administrationsforanstaltninger at opretholdelsen af de levende rigdomskilder
ikke bringes i fare ved overudnyttelse. Bestemmelser herom findes i konven-
tionens artikler 61 og 62. Denne bestemmelse er vigtig, fordi vi har i de sidste
år set forskellige eksempler på at fiskebestandene er overudnyttet således at de
er stærkt formindskede eller udtömte. Dette har rørt fiskeri på det åbne hav,
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idet der ingen positiv international lov eller folkeretsregel har eksisteret som
forbyder at stater uden for 4 eller 12 sömil, udnytter bestandene så stærkt, til
trods for generelle fornuftige argumenter. Denne slags optræden indenfor den
eksklusive ökonomiske zone er derimod ikke tilladt, idet der lægges vægt på at
bestandene og andre rigdomskilder bevares eller genoprettes for at sikre en
fornuftig udnyttelse og bestemmelserne er sandelig aktuelle. Foranstaltninger-
ne skal være udformet med henblik på to niveauer, det förste som kan give det
störste vedvarende udbytte under hensyntagen til relevante miljömæssige og
ökonomiske faktorer, og for det andet den störste optimale udnyttelse.

Udtrykket «störste vedvarende udbytte» er godt kendt fra tidligere fiskeri-
konventioner, bl.a. her i Nord-Atlanterhavet. Dette indebærer faktisk at
fangstmængden skal fastsættes på en sådan måde at den altid kan blive på et
niveau der giver det störste vedvarende udbytte. Til trods for at forståelsen
måske ikke altid har været til stede for det biologiske grundlag for denne
målsætning, har den været benyttet som en juridisk målestok og grundlag i
internationale konventioner som foran forklaret.

I de senere år har den «störste vedvarende udbytte »-grænse mödt nogen
kritik hos videnskabsmænd (forskere) som mener at grænsen er for ensidig når
det gælder fiskebestandenes bevarelse mod overudnyttelse. Heraf fölger, at der
lægges störst vægt på det störste udbytte men mindre vægt på en naturlig
bevarelse eller genoprettelse af bestandene. Det ville være fornuftigere at
bruge den störste optimale udnyttelse som grundlag, hvor der tages hensyn til
andre forhold, som f. eks. födeudbud i havet, forplantningen, naturlig død,
konkurrence mellem fiskarterne og andre ökologiske faktorer. Udfaldet af
dette bliver, at kyststaten må have begge disse normsætninger i tankerne når
den fastsætter fangstmængden i sin eksklusive ökonomiske zone i henhold til
Havretskonventionens bestemmelser.

2. Kyststatens pligter
Konventionens artikel 61 indeholder den bestemmelse at kyststaten skal

fastsætte de tilladte fangstmængder af de levende rigdomskilder i sin eksklusi-
ve ökonomiske zone, jfr. stk. 1. Kyststaten skal, jfr. stk. 2, under hensyntagen
til det til rådighed stående bedste videnskabelige materiale, gennem passende
bevarelses- og administrations-foranstaltninger, sikre, at opretholdelsen af
fiskebestandene i den eksklusive ökonomiske zone ikke bringes i fare ved
overudnyttelse. I stk. 3 er foreskrevet, at disse foranstaltninger skal være
udformet med henblik på at bevare eller genoprette bestandene af udnyttede
arter på niveauer som kan give det störste vedvarende udbytte.
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Målsætningen er fra juridisk side ikke nærmere beskrevet i konventionen,
men meningen ligger klar, både miljömæssigt og ökonomisk set, og det er i
denne belysning som den må fortolkes her. Ser man nærmere på fortsættelsen
af stk. 3, löber man dog straks ind i vanskeligheder, idet der til begrebet
«störste vedvarende udbytte» er knyttet væsentlige nye betingelser, som ikke
er tidligere blevet set i internationale konventioner vedrörende fiskeri og
fangstmængder. Det störste vedvarende udbytte skal nu fastsættes «under
hensyntagen til relevante miljömæssige og ökonomiske faktorer, herunder de
ökonomiske behov hos kystfiskersamfund og udviklingsstaters særlige behov,
samt under hensyntagen til fiskerimonstre, bestandenes indbyrdes afhængighed
og almindeligt anbefalede internationale minimumsnormer, det være sig loka-
le, regionale eller globale».

Med andre ord bör der nu tages hensyn til mange faktorer som ikke er
beslægtede med de biologiske eller ökologiske faktorer, når det störste vedva-
rende udbytte fastsættes. Ikke mindst kan nævnes udviklingslandenes behov,
hvilket vækker spörgsmålet om det kan retfærdiggöres at bestandene overud-
nyttes fordi udviklingslandene har særligt behov. Det må beklages at dette
videnskabelige udtryk, som står som en af kernebestemmelserne i den nye
fiskeriret, er så begrænset og uklart som det viser sig. Der er ikke længere tale
om en utvetydig mening og det kan nemt före til den farefulde situation, at
nogen stater fortolker denne bestemmelse efter sit hoved ifölge forskellige
interesser fra den ene tid til den anden.

Jeg har her behandlet artikel 61 som handler om kyststatens pligt til at
bevare havets levende rigdomskilder. Artikel 62 handler om udnyttelsen af
rigdomskilderne. I denne artikel fremsættes en anden målsætning, nemlig at en
kyststat skal, med forbehold af artikel 61, fremme den optimale udnyttelse af
de levende rigdomskilder i den eksklusive ökonomiske zone. Her tilsidesættes
normen «det störste vedvarende udbytte» og ingen forklaring fremsættes
hvordan disse to regler kan falde sammen i en kyststats fiskefangstpolitik.
Dette kan öjensynligt före til vanskeligheder i praksis og före til konflikter. En
tydeligere bestemmelse var at foretrække.

Det er klart at udtrykket «den optimale udnyttelse» henviser til en kyststats
pligt ifölge artikel 62, stk. 2, at en kyststat som ikke har kapacitet til at
udnytte hele den tilladte fangstmængde, skal med nærmere betingelser give
andre stater adgang til overskuddet. Princippet er nemlig at sikre at bestandene
hverken underudnyttes eller overudnyttes.

Fra de nordiske landes synsvinkel er det indlysende at det knapt nok sker, at
de må give andre stater adgang til at udnytte bestandene i deres eksklusive
ökonomiske zoner, idet langt de fleste bestande er udnyttet fuldt ud. Der
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kunne i denne forbindelse helst være tale om fiskebanker ved Grönland efter at
det træder ud af EF.

Med bestandenes vækst kunne dette dog ændre sig. Da opstår spörgsmålet,
hvad vil ske hvis kyststaten fastsætter fangstmængden i dens eksklusive
ökonomiske zone unaturlig lavt eller höjt. Eftersom alle bestemmelser om
bevarelse og udnyttelse af fiskebestandene i den eksklusive ökonomiske zone
ligger helt hos kyststaten, er kyststaten ikke forpligtet til at acceptere ind-
bringelsen til bilæggelse af nogen tvist af denne art, jfr. artikel 297. Heraf
fölger at faktisk kan en kyststat ikke tvinges til at opfylde de forpligtelser, som
artikler 61 og 62 pålægger den. Fiskerinationer kan være tilfredse med denne
ordning, men det er helt klart at andre nationer, som er forfordelt, ser dette
som en stor mangel i konventionens kapitel om fiskeri.

III. Det åbne hav

Havretskonventionens artikel 116 fastslår at alle stater er berettiget til at lade
sine statsborgere drive fiskeri på det åbne hav med forbehold af deres
traktatmæssige forpligtelser og selve konventionens bestemmelser. De sidst-
nævnte begrænsninger omfatter först og fremmest de i kapitel VII, afsnit 2
anförte begrænsninger til frit fiskeri på det åbne hav af forskellige fiskebestan-
de, d.v.s. havpattedyr og anadrome bestande og katadrome bestande, jfr.
artikel 116, (b). Disse bestemmelser er noget helt nyt i havretten og der er
udsigt til at dette förer til nogen begrænsning af fiskeri af disse bestande. Dette
berörer bl.a. danskernes og nordmændenes fiskeriinteresser hvad angår laksfi-
skeri og islændinge og nordmænd hvad angår hvalfangst.

En anden betydelig begrænsning af fiskerifriheden findes i konventionens
artikel 117. Denne bestemmelse indebærer pligt for alle stater til at træffe,
eller til at samarbejde med andre stater om at træffe sådanne foranstaltninger
for deres respektive statsborgere, for bevarelsen af de levende rigdomskilder i
det åbne hav. Af dette fölger at stater som fisker fra de samme bestande, eller
forskellige bestande på det samme område, er pligtige til at træffe foranstalt-
ninger for at bevare de respektive bestande og oprette lokale eller regionale
fiskeriorganisationer i dette öjemed. I artikel 119 er anfört forskellige punkter
som staterne skal være opmærksomme på, når de fastsætter den maksimale
fangstmængde og andre besvarelsesforanstaltninger. Blandt disse er pligt til at
bevare eller genoprette bestandene af udnyttede arter på niveauer, der kan give
det störste vedvarende udbytte. Disse pligter er de samme som gælder
angående den eksklusive ökonomiske zone, som er beskrevet her foran.
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IV. Kontinentalsoklen

1. Fastsættelse af kontinentalsoklens ydre grænser
Definitionen af kontinentalsoklen var et af de sværeste problemer, som blev

behandlet på Havretskonferencen, ikke mindst spörgsmålet om hvordan konti-
nentalsoklen skulle deles mellem stater med kyster, der ligger overfor eller
grænser op til hinanden. Bestemmelsen om de ydre grænser er af af görende
betydning for nogle af de nordiske lande, d.v.s. Island, Norge og Danmark
(Færoerne, Grönland) idet der er muligheder for at havbundsområder uden for
200 sömil grænserne falder under statens juristdiktion ifölge denne regel.

I henhold til artikel 76 i konventionen strækker kontinentalsoklen sig altid til
en afstand af 200 sömil fra so territoriets basislinier. Dér hvor kontinentalsok-
len strækker sig ud over 200 sömil som en naturlig forlængelse af statens
landterritorium skal grænsen være lidt ud over yderkanten af kontinentalmar-
genen, ikke mere end 60 sömil fra foden af kontinentalskråningen eller en
anden afstand beregnet ud fra tykkelsen af sediments-bjergarterne. Dog kan
kontinentalsoklens yderpunkter på havbunden ikke ligge mere end 350 sömil
fra basislinierne, fra hvilke bredden af söterritoriet måles, eller ikke ligge mere
end 100 sömil fra 2.500 meter dybde-kurven. Dette maksimum finder dog ikke
anvendelse på undersöiske hævninger, som er naturlige bestanddele af konti-
nentalmargenen, såsom dens plateauer, forhöjninger, forbjerge, banker og
udlöbere, dog ikke hvis der er tale om undervandsbjergkæder.

Denne definition i Havretskonventionen på kontinentalsoklens ydre grænser
kan have en stor betydning for de nordiske landes interesser. Både islændinge
og færinge har tilkendegivet deres interesse for at strække deres kontinental-
sokkel til at omfatte Hatton-Rockall området som ligger sydöst for Island uden
for Islands 200 sömil grænsen.3

I denne forbindelse kan islændinge fremsætte og bruge folgende argumenter:
Öst-Island og dens naturlige forlængelse, den undersöiske bjergryg Island

- Færoerne, fortsætter længere mod syd helt til Hatton og Rockall bankerne.
Dette sokkelområde i Nordöst-Atlanterhavet sammen med det forlængede
område mod syd og sydvest, kan anses som en naturlig (geomorfological)
forlængelse af Island. Dette sokkelområde burde derfor anses som en del af
Islands kontinentalsokkel, hvis man ser bort fra de dele som ligger indenfor
Færoernes, Storbritanniens og Irlands eksklusive ökonomiske zone.

3 Se Altingets resolution af 14. marts 1983 om forhandlinger med andre stater om
Rockall-sagen.
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For så vidt angår Færoerne kan det påstås, at margenen af den færöiske
kontinentalsokkel ligger på Faroe Bank Channel. Hvis dette var rigtigt, kunne
Færoernes kontinentalsokkel ikke strække sig ud over 200 sömil. Men det kan
også fremföres, at foden af kontinentalskråningen ligger meget længere mod
syd-vest. Ved at benytte de undersöiske hævninger (forhöjninger, forbjerge)
som ligger mellem Færoerne og Hatton-Banken kan færingerne strække sig
langt syd for området og stille krav til den störste del af Hatton-Rockall
området, i det mindste en afstand på 100 sömil ud for 2.500 meter dybdekur-
ven. Disse aspekter har endnu ikke været undersögt i dybden og ingen
forhandlinger er påbegyndt mellem de pågældende stater. Faktisk har Storbri-
tannien i en forordning, udstedt i 1974 på grundlag af Continental Shelf Act af
1964, erklæret sine rettigheder til havbunden på den störste del af Rockall
området.4 Danskere på færingernes vegne har protesteret i december 1974 og
endvidere irlændere. Storbritannien indlemmede klippeblokken Rockall i det
britiske rige allerede i året 1955 og har sidenhen gjort krav til kontinentalsok-
kelrettigheder ud fra öen på grundlag af bestemmelser i Genevekonventionen
af 1958 som tillader denne slags krav. Klipper som ikke kan danne grundlag
for menneskelig beboelse eller eget ökonomisk liv har ingen kontinentalsokkel
jfr. artikel 121, stk. 3 i Havretskonventionen. Netop denne kendsgerning kan
være årsag til at Briterne udsætter ratifikation af Havretskonventionen.

2. Afgrænsning af kontinentalsoklen mellem stater
Havretskonferencen havde problemer med at opnå enighed om de regler

hvorefter afgrænsning af kontinentalsoklen mellem stater med kyster der ligger
overfor eller grænser op til hinanden, skulle ske. Et særligt forhandlingsud-
valg, Negotiating Group 7, blev nedsat, hvor finnen E. Manner, præsiderede,
for at udarbejde en lösning. Præsidentens indsats bidrog i höj grad til at en
lösning blev fundet på problemet, som staterne stort set kunne forsone sig
med.

Det var især to grupper af stater som stod skarpt over for hinanden. På den
ene side var stater som favoriserede brug af midterlinie ved afgrænsning af
kontinentalsoklen mellem stater. Spanien stod i spidsen for denne gruppe. På
den anden side var stater som var imod midterlinieafgrænsningen men ville
derimod löse problemet på grundlag af behörig hensyntagen til retfærdige
principper og efter forholdene i hver enkelt sag. Den sidstnævnte gruppe af
stater blev ledet af Irland.

4 E.D. Brown, Rockall and the Limits of National Jurisdiction of the U.K., Marine
Policy, Vol. 2. No. 4. 1978, s. 290-294.
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Den kompromisløsning som til sidst blev fundet på konferencen og står som
konventionens artikel 83, bærer större præg af de idéer den sidstnævnte gruppe
fremsatte, iövrigt er alle henvisninger til et midterliniesystem blevet streget ud.
Artikel 83, stk. 1 er sålydende:

«1. Afgrænsningen af kontinentalsoklen mellem stater med kyster, der ligger overfor
eller grænser op til hinanden, skal med henblik på at nå en retfærdig afgörelse ske ved
aftale på grundlag af folkeretten, som nævnt i artikel 38 i statutten til Den internationale
Domstol.»

Når denne tekst i konventionen betragtes nærmere viser det sig at kompro-
mislosningen fandt frem ved at stryge alle henvisninger til de modsatte
synspunkter og tage op i stedet en generel klausul, som stort set har et
intetsigende indhold, som alle kunne nogenlunde blive enige om. Stor vejle-
dende værdi findes ikke i den almindelige regel, at en tvist mellem stridende
parter bör löses på grundlag af folkerettens principper om at en retfærdig
lösning opnås, især når man har i tankerne at dette handler om et af de
sværeste problemer på havrettens område, sådan som det klart viser sig i North
Sea Continental Shelf sagerne for Den internationale Domstol i Haag.

Denne artikel er derfor en skuffelse på grund af sin indholdsmangel og vil
sandsynlig före til at flere tvister og vanskeligere tvister opstår angående
kontinentalsoklens grænser end der ellers ville være. Faktisk indebærer artik-
lens udtryksmåde at man ikke kan komme til nogen materiel lösning om en
utvetydig ny folkeretsregel på dette område. Derfor kan det antages at
stridigheder om kontinentalsoklens grænser fortsat vil opstå. Ved bilæggelse af
disse tvister må der tages hensyn til North Sea Continental Shelf sagerne og
internationale voldgiftskendelser.

I denne forbindelse kunne også afgörelsen fra mæglingskommissionen i
tvisten mellem Island og Norge om kontinentalsoklens grænse mellem Jan
Mayen og Island, have en vis betydning, men begge staters regeringer bifaldt
afgörelsen, der indebærer til dels fælles udnyttelse, i en aftale af 2. juni 1982.
Det bör fremhæves her, at selv om Havretskonventionen generelt forventer en
bindende bilæggelse af tvister, findes der nogen undtagelser. Blandt disse er
tvister om kontinentalsoklens grænser mellem stater med kyster der ligger
overfor eller grænser op til hinanden, jfr. artikel 298(a)(i). Tvister af denne art
skal indbringes for en mæglingskommission, men dennes afgörelse har ikke en
bindende virkning.

Det er ganske givet at i fremtiden vil artikel 83 blive sat på en hård prove.
Denne artikel har betydning i flere tilfælde for nordiske interesser. Her kan
bl.a. nævnes tvist mellem Norge og Sovjetunionen om kontinentalsoklens
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grænser i Barentshavet, grænserne mellem Island og Grönland, hvor midterli-
nien gælder nu, mellem Jan Mayen og Grönland, grænserne i Östersöen og
fastsættelse af kontinentalsoklen på Hatton-Rockall området, hvor færinge og
islændinge har interesser at varetage.

V. Fiskeri og bevarelse af vandrende arter

Den störste del af fiskefangsten foregår i staters eksklusive ökonomiske
zoner hvor optil 90% af den samlede fangst i verden bliver hentet. Admini-
stration og besvarelse af bestandene påhviler först og fremmest kyststaten, som
selv kan bestemme foranstaltningerne og bærer ansvaret for administration og
bevarelse af fiskebestandene på sit område. Denne omfattende magt indebærer
en vis fare, sådan som tidligere er beskrevet, både hvad angår overudnyttelse
af bestandene inden for den eksklusive ökonomiske zone og underudnyttelse
hvis det störste vedvarende udbytte fastsættes for lavt.

Her möder man et andet problem, som drejer sig om fiskeri af bestande der
vandrer mellem to eller flere kyststaters eksklusive ökonomiske zone eller
både indenfor den eksklusive ökonomiske zone og i et område udenfor og
tilstödende denne. For at sikre at disse bestande ikke overudnyttes må der
fastsættes særlige regler.

Her kommer vi til et spörgsmål som er af væsentlig betydning for de
nordiske lande. Forskellige fiskebestande er af en vandrende art som vandrer
mellem nogle af de nordiske landes eksklusive ökonomiske zone eller disse og
andre staters eksklusive ökonomiske zone og hvor de forskellige udnytter disse
arter. Her kan nævnes lodde, kulmule, rödfisk, torsk, sej og den norsk-is-
landske sildebestand, som i de sidste år ikke har vandret ud af den norske
eksklusive ökonomiske zone. Dette gælder endvidere for fiskeri spörgsmål i
Nordsoen.

Havretskonventionens artikel 63 foreskriver, at hvor samme bestand eller
bestande af beslægtede arter forekommer inden for to eller flere kyststaters
eksklusive ökonomiske zone, skal disse stater söge at nå til enighed om de
nödvendige foranstaltninger med henblik på at koordinere og sikre bevarelsen
og udviklingen af sådanne bestande, enten direkte eller gennem passende
lokale eller regionale organisationer.

Her er der tale om en direkte pligt for de pågældende stater, som de må
efterkomme med gensidige interesser i tankerne. Af dette fölger at to eller
flere kyststater må samarbejde med henblik på udnyttelsen af en fælles bestand
i hver enkelt eksklusive ökonomisk zone, og derfor kan kyststaten ikke i dette
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tilfælde træffe ensidig beslutning om fiskeriforanstaltninger som det ellers
kunne.

Sagen bliver endnu vanskeligere når det drejer sig om bestande som
forekommer både indenfor den eksklusive ökonomiske zone og i et område
udenfor og tilstödende zone. Artikel 63, stk. 2 pålægger kyststaten og staten
som driver fiskeri af sådanne bestande i det tilstödende område pligt til at nå til
enighed om bevarelsesforanstaltninger af disse bestande i det tilstödende
område. Her nævnes intet om fælles foranstaltninger angående bestandene
inden for den eksklusive ökonomiske zone: Der hviler derfor ingen pligt på
kyststaten at samarbejde med de stater, hvis statsborgere driver fiskeri i det
tilstödende område, angående de foranstaltninger som kyststaten træffer i den
eksklusive ökonomiske zone og åbenbart påvirker bestanden i områdets tilstö-
dende zone. Denne mangel af koordinerede foranstaltninger kan före til
problemer på samme måde som en brist på aftale om bevarelsesforanstalt-
ninger i den tilstödende zone kan have en skadevirkning på bestanden når den
kommer ind i den eksklusive ökonomiske zone.

Når der er tale om sådanne vandrende arter, er det indlysende at kyststatens
bestemmelse om overskuddet af bestandens tilladte fangstmængde, jfr. artikel
62, må bygge på hvor stor den totale fangstmængde anses for at måtte være på
bestandens vandreområde, både i den eksklusive ökonomiske zone og de
tilstödende områder (TAC).5 Manglen på sådanne fælles bestemmelser i
konventionen må beklages. Her bör da tages hensyn til konventionens artikel
119 om bevarelse af de levende rigdomskilder i det åbne hav. Det forudsættes
at de tilladte fangstmængder fastsættes, såvel i det åbne hav som i den
eksklusive ökonomiske zone og dette er noget nyt i havretten. Her må de
berörte stater, som har fælles interesser i fiskeriet, bestemme den tilladte
fangstmængde under hensyntagen til (a) fiskeri af bestanden inden for den
eksklusive ökonomiske zone og (b) andre staters fiskeri af bestanden i det åbne
hav.

VI. Fiskeri og bevarelse af laksebestanden

Der findes bemærkelsesværdige nyheder i Havretskonventionen hvad angår
fiskeri og bevarelse af anadrome bestande, hvor laksfisk er de vigtigste. Det
drejer sig her om vandrende arter som udklækkes og vokser op i floder

5 G. Sætersdal, Problems of managing and sharing the fishery resources under the
new ocean regime, COFI/77/INFII.
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hvorefter de tager ud i havet, opholder sig der, hvorefter de tager tilbage til
deres tidligere hjemsted for at lægge rogn.

Mange steder i verden er der opstået tvister vedrörende lakseyngel mellem
kyststater på den ene side hvor laksebestanden vokser op, og på den anden
side stater som fisker laks i det åbne hav. Blandt de nordiske lande gör norske
og islandske interesser sig gældende for dem som kyststater, som önsker at
laksfiskeri i det åbne hav begrænses, hvorimod danskere, færinger og grön-
lændere har interesser som laksfiskenationer i det åbne hav. Færoernes
gennemsnitsfangst i de sidste år har været ca. 625 ton laks årligt. Dette er for
störste delen, eller udelukkende laks, som er vokset op i floder i nabostater.
Islandske myndigheder har fremsat protest mod dette fiskeri, idet der har været
svigtende fiskeri i islandske lakselve, på samme måde som i lakselve i Norge,
Skotland og Irland. For nylig trådte i kraft Convention for the Conservation of
Salmon in the North Atlantic Ocean af 2. marts 1982, der sigter mod en
losning af dette problem. I henhold til konventionens bestemmelser er det
forbudt for de kontraherende stater at fiske laks uden for deres söterritorium
med undtagelse af Færoerne, som kan fiske inden for den 200 sömils
eksklusive ökonomiske zone og Grönland, som kan fiske på et begrænset
område uden for 12 sömils söterritoriet.

Havretskonventionens artikel 66 tager sigte på at löse de problemer som
knytter sig til fiskeri af anadrome bestande, först og fremmest laksebestanden.
Der er tale om et kompromis, hvor der både tages hensyn til de stærke
interesser som de stater har, hvor bestandene har deres oprindelse og er vokset
op i, og endvidere til de stater som i mange år har drevet fiskeri i det åbne
hav.

Det er staten, hvor bestanden har sin oprindelse, som bærer hovedansvaret
for administrationen og bevarelsen af laksebestandene. Det hovedprincip
gælder ifölge artikel 66, at fiskeri af laksebestande kun må drives i farvande
som ligger inden for de ydre grænser af den eksklusive ökonomiske zone,
undtagen i tilfælde hvor denne bestemmelse vil medföre ökonomisk forstyrrel-
se for en anden end oprindelsesstaten. De pågældende stater skal til stadighed
afholde konsultationer med henblik på at nå til enighed om vilkår og betingel-
ser for sådant fiskeri, under behörig hensyntagen til kravene om bevarelse og
oprindelsesstaternes behov for disse bestande.

Desuden gælder den hovedregel i artikel 66, stk. 2 at oprindelsesstaten skal
sikre bevarelsen af disse bestande gennem indforelse af passende regulerings-
foranstaltninger for fiskeri i farvande, som ligger inden for de ydre grænser af
den eksklusive ökonomiske zone og for fiskeri uden for dette område. Den
betydningsfulde regel er endvidere fremsat, at oprindelsesstaten kan, efter
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samråd med de stater som har drevet laksefiskeri i det åbne hav, fastsætte
maksimalt tilladte fangstmængder for bestande, som har deres oprindelse i
dens floder.

Med denne vigtige bestemmelse er oprindelsesstaten sikret en vigtig ensidig
ret til at begrænse - eller muligvis forbyde helt - laksefiskeri som andre stater
driver i det åbne hav eller inden for de ydre grænser af den eksklusive
ökonomiske zone, hvis det findes påkrævet. Dette er en interessant nyhed som
sikrer laksebestandenes bevarelse og udnyttelse i fremtiden. Argumenterne for
denne nye regel er iöjnefaldende. De stater hvor der findes laksefloder har
investeret kapital og brugt mange midler til at opdrætte laks, på yngelvækst og
udslipning, og desuden truffet foranstaltninger til at forebygge forurening i
floderne. Det er derfor naturligt at denne slags investering får en vis lovmæs-
sig beskyttelse. Fremmede staters ubegrænsede laksefiskeri i det åbne hav eller
af bestandene i deres eksklusive ökonomiske zone kan forvolde et stort tab for
oprindelsesstaten, sådan som eksemplet i Nordöst-Atlanterhavet i de sidste år
her foran viser. Man har fundet frem til en fornuftig ordning her. De stater
som ikke er oprindelsesstater imödekommes i den grad, at de får tilladelse til
fortsat at drive fiskeri, hvis forbudet ville medföre en ökonomisk forstyrrelse.

Laksebestande som har deres oprindelse i floder i Norge og Island er blevet
udnyttet i temmelig stor grad i de sidste år, især efter 1980. Denne nye
bestemmelse i Havretskonventionen vil skabe mulighed for begrænsning og
bedre administration af dette fiskeri når tiden kommer. Det er livsvigtigt, idet
der er store planer påtænkte om opdræt af laksebestande i havet, især ved
Island, men det er en forudsætning for at dette kan ske, nemlig at laksen ikke
bliver overudnyttet i det åbne hav eller i andre staters eksklusive ökonomiske
zone. Nævnte bestemmelser i Havretskonventionen er derfor af af görende
betydning for Norden.

VII. Beskyttelse og bevarelse af havmiljöet

Det er nu for forste gang, ved Havretskonventionens bestemmelser, som
folkeretten giver internationale regler der strækker sig over alle verdenshavene
og beskytter dem mod forurening og andre skadelige miljömæssige påvirk-
ninger. Konventionens kapitel XII handler om beskyttelse og bevarelse af
havmiljöet. Indtil nu har der udelukkende været tale om regionale traktater,
som f. eks. den nordiske miljöværns-konventionen der trådte i kraft den 5.
oktober 1976 og Oslo-konventionen om anti-dumpning fra 1972 eller aftaler på
begrænsede områder, selv om den omfattede alle havene, som f. eks. London-
Jurist - 27
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konventionen om beskyttelse mod dumpning af affaldsstoffer i havet af 1972.
Den indledende bestemmelse i kapitel XII, artikel 192 beskriver den

almindelige forpligtelse, at staterne er forpligtede til at beskytte og bevare
havmiljöet. Selv om den ikke er nærmere defineret, må det anses at dette
omfatter alle jurisdiktioner, helt fra söterritoriet og havbugter til det åbne hav.
Artikel 194 beskriver staternes yderligere forpligtelse til at forebygge, for-
mindske og kontrollere forurening af havet fra enhver kilde. Endvidere
påhviler det dem at træffe alle nödvendige foranstaltninger til at sikre at
aktiviteter under deres jurisdiktion eller kontrol udföres på en sådan måde, at
de ikke påförer andre stater eller disses miljö skade ved forurening, samt at
forurening som skyldes aktiviteterne ikke breder sig ud for de områder, hvor
de udover deres suveræne rettigheder.

Andre bestemmelser i kapitel XII foreskriver pligt for stater til at indföre
lovbestemmelser om at forebygge, formindske og kontrollere forurening af
havmiljöet og samarbejde regionalt for at samordne indsatsen på dette område
og udarbejde internationale regler, normer, anbefalet fremgangsmåde og pro-
cedurer herom.

De enkelte bestemmelser omfatter bestemte årsager for forurening. Artikel
207 handler om forurening af havmiljöet fra landbaserede kilder, især giftige,
skadelige eller ödelæggende stoffer. Artikel 208 handler om forurening fra
aktiviteter på havbunden, der er underkastet den pågældende stats jurisdiktion,
artikel 210 om forurening ved dumpning, artikel 211 om forurening fra skibe
og artikel 212 om forurening fra eller gennem luften. I artikel 194 nævnes en
række foranstaltninger som stater skal træffe med henblik på at forebygge,
formindske og kontrollere forurening af havmiljöet. Blandt disse kan nævnes
regler for skibes design, konstruktion, udstyr og drift.

Et ganske vigtigt punkt i denne forbindelse er hvorledes og af hvem disse
regler bliver kontrolleret når det drejer sig om fremmede skibe. Kyststaten kan
effektivt udöve sin jurisdiktion over skibe, som förer deres eget flag. (Flag
state jurisdiktion).

Kyststaten er berettiget til at vedtage love og forordninger for deres
eksklusive ökonomiske zone med henblik på forebyggelse, formindskelse og
kontrol af forurening fra skibe, jfr. artikel 211, stk. 5. De bör dog være i
overensstemmelse med almindeligt accepterede internationale regler og nonner
fastsat af den kompetente internationale organisation. Fremmede stater må
efterkomme kyststatens regler og normer. Kyststaten kan med andre ord ikke
pålægge fremmede skibe strengere forpligtelser i sin eksklusive ökonomiske
zone end der er internationalt accepterede. Dette er et værn mod kyststatens
tænkbare magtmisbrug.
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Dumpning af affaldsstoffer i den eksklusive ökonomiske zone er ikke tilladt,
undtagen det sker med tilladelse fra kyststatens kompetente myndighed.

Hvad håndhævelsesjurisdiktionen angår, er det kyststaten som håndhæver
reglerne om dumpning af affaldsstoffer i dens eksklusive ökonomiske zone og
angående fremmede skibes övrige overtrædelser der, jfr. artikel 216. Flagsta-
ten skal iövrigt kontrollere at forureningsbestemmelserne i konventionen iagt-
tages. Artikel 218 handler om håndhævelse fra havnestaternes side over
fremmede skibe når de befinder sig frivilligt i en stats havn eller ved en
off-shore terminal.

Den slutning kan drages, at Havretskonventionens bestemmelser om be-
skyttelse og bevarelse af havmiljöet og beskyttelse mod forurening er en
signifikant mærkepæl og nyttig nyhed i folkeretten. De er en lösning på en
presserende nödvendighed og livsvigtige for de stater som bygger på udnyttel-
sen af havets levende rigdomskilder. De nordiske lande er blandt disse stater.
Desuden råber den stadig voksende udnyttelse af olie og naturgas fra havbun-
den, såvel i Nordsoen som andre steder rundt om i verden, på nye og fyldigere
bestemmelser om havmiljöets beskyttelse mod forurening.

VIII. Det internationale Havbundsområde

Den ledende idé bag havrettens revision var, som tidligere beskrevet,
forslag om at havbundsområdet uden for staternes jurisdiktion blev erklæret en
fælles arv for menneskeheden. Disse idéer blev godkendt som kapitel XI i
Havretskonventionen og indeholder en fuldstændig ændring af havbundens
retsstilling. Disse bestemmelser sammen med bestemmelserne om den eksklu-
sive ökonomiske zone og kontinentalsoklen er utvivlsomt de vigtigste nyheder
i den nye havret som konventionen indeholder.

Tidligere var retsstillingen af havbunden uden for staters söterritorium anset
som res communis på samme måde som det åbne hav.6 Dette område og dets
rigdomskilder erklæres nu som menneskehedens fælles arv (artikel 136) under
international kontrol.

Områdets grænser er 200 sömils grænsen af den eksklusive ökonomiske
zone eller kontinentalsoklens ydre grænser hvis de er mere vidtgående, jfr.
nærmere definition i konventionens kapitel VI om kontinentalsoklen. Når der
tales om rigdomskilderne i det internationale havbundsområde, omfatter de
navnlig mineraler, olie og gaskilder, som findes på eller under havbunden.

6 C. J. Colombos, International Law of the Sea, Fourth Edition 1959, s. 61.



420 Gunnar G. Schram

Levende rigdomskilder, fisk og södyr, tilhorer derfor rigdomskilderne i det
åbne hav. Alle stater kan derfor frit udnytte den i overensstemmelse med
bestemmelserne i kapitel VII om det åbne hav. Havets retsstilling over det
internationale havbundsområde og luftrummet står derfor uændret. Idet den
maksimale udnyttelse af havbunden åbenbart kan have skadelig virkning på
den ökologiske havbalance og havmiljöet, findes der forskellige bestemmelser
i havbundskapitlet om beskyttelse af havet og dets rigdomskilder mod forure-
ning og andre skadelige virkninger (artikel 145).

Der oprettes en international myndighed over havbunden, Den internationale
Havbundsmyndighed, (Myndigheden), som er en ny organisation knyttet til De
forenede Nationer. Indtil konventionen træder i kraft og Myndigheden påbe-
gynder sit arbejde, arbejder en særlig forberedelseskommission, som blev
oprettet ved Havretskonferencens resolution, og alle stater kan tilslutte sig.

Den internationale Havbundsmyndighed har folgende råd og organer:

(1) Forsamlingen. Forsamlingen består af alle medlemmer af Myndigheden.
Forsamlingen fastlægger den generelle politik angående havbunden.

(2) Rådet. Rådet består af 36 medlemmer og er Myndighedens udövende
organ. Under Rådet oprettes en ökonomisk og planlægningskommission
og en juridisk og teknisk kommission (artikel 163).

(3) Sekretariat.
(4) Produktionsselskabet. Dette er det organ under Den internationale Hav-

bundsmyndighed som direkte gennemforer aktiviteter i området.
(5) Havretsdomstolens særlige havbundsafdeling. Den har sit sæde i Ham-

borg, og har som opgave at bilægge tvister mellem deltagende stater og
mellem stater og den nye Myndighed om havbundsakti vite ter.

Det er et grundlæggende princip i havbundsbestemmeiserne at aktiviteter i
Området udföres til fordel for menneskeheden, som det hedder i artikel 140.
De finansielle og andre ökonomiske goder, der hidrörer fra aktiviteter i
Området skal fordeles af Myndigheden mellem staterne med særlig hensynta-
gen til interesser og behov hos udviklingslande samt hos befolkninger, der
ikke har opnået fuld uafhængighed eller andre selvstyrende stater, som er
anerkendt af De forenede Nationer i overensstemmelse med generalforsam-
lingens resolution 1514 (XV). Der vil blive oprettet et dobbeltsidigt aktivitets-
system. Stater og enkelte fysiske eller juridiske personer kan være ansögere og
vælge om de betaler et produktionsgebyr som beregnes som en procentdel af
markedsværdien af de bearbejdede produkter (5-12%) eller yde sit ökono-
miske bidrag til Myndigheden ved betaling af en kombination af et produk-
tionsgebyr og en andel af nettoudbyttet. Det forudsættes desuden at Produk-
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tionsselskabet selv kan stå for udvinding og produktion for egen regning når
det har skaffet sig tilstrækkelige ökonomiske midler og teknisk viden.

Det var stater i den tredje verden som gik i spidsen ved udformningen af de
nye retsbestemmelser om havbundsområdet og produktionen der. Det var
meget vanskeligt at komme overens med de udviklede stater i Europa og
Amerika om disse forhold, men disse stater samt Japan er i dag de eneste
stater som er i besiddelse af tilstrækkelig teknisk viden til at udvinde mineraler
fra havbunden. Mange af disse lande har svært ved at forsone sig med disse
bestemmelser i konventionen og her står De forenede Stater forrest, idet de
enkelte staters frihed til at udnytte rigdomskilder i verdenshavenes havbunde
nu bliver afskaffet og derved forsvinder den mulighed for fortjeneste som
sådan udvinding kan indbringe.

Det bör i denne forbindelse iagttages at de nye regler om kontinentalsoklens
grænser förer til, at de fleste områder som er indholdsrigest af olie og gas
ligger indenfor kontinentalsoklens grænser på samme måde som ca. 90% af
fiskerigdomskilderne falder indenfor den eksklusive ökonomiske zone. Allige-
vel drejer det sig om store metalrigdomsforekomster, ikke mindst såkaldte
mangan noduler, som forekommer bl.a. på Stillehavets havbund i store
mængder.

I denne forbindelse kan det spörgsmål fremsættes, om denne udvikling
vedrörende havbundens retsstilling senere hen förer til, at der fremsættes krav
om at det åbne havs levende rigdomskilder over Det internationale Havbund-
sområde bliver erklæret som menneskehedens fælles arv og henlagt under
international kontrol.

Når Havretskonventionens havbundskapitel betragtes med nordiske interes-
ser for öjne, viser det sig at dens bestemmelser kun i ringe grad berörer den del
af verden hvor Norden ligger. Den allerstörste del af disse områder ligger
indenfor disse staters kontinentalsokkels grænser. Det er kun på et begrænset
område mellem Island og Jan Mayen og Norge, hvor der kan være tale om et
internationalt havbundsområde.

IX. Havrettens fremtidige udvikling

Endnu kan det ikke med sikkerhed fastslås hvornår Havretskonventionen
træder i kraft, men det sker når 60 stater har ratificeret den. Nogle år vil
sikkert passere inden det sker. Enkelte stater, som f. eks. USA har erklæret at
de ikke kommer til med at ratificere konventionen. Det er sansynligt at
Storbritannien heller ikke vil tiltræde konventionen i den nærmeste fremtid.
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Det samme gælder for de stater som stemte imod konventionen eller undlod at
deltage i afstemningen. Det er indlysende at konventionens virkning bliver
mere begrænset end ellers, idet to stormagter står uden for og holder sig til de
ældre folkeretsregler. Dette kan före til alvorlige konflikter mellem stater eller
enkelte stater og den nye internationale Havbundsmyndighed, ikke mindst når
det gælder aktiviteter på havbunden. Frihed til udforskning og udnyttelse af
rigdomskilder på havbunden og beskyttelse af det allerede investerede kapital i
den forbindelse er netop hovedgrunden til modstanden hos De forenede Staters
regering overfor denne nye internationale konvention.

Men vi stöder også på andre problemer. Bl.a. spörgsmålet om retstilstanden
i perioden indtil konventionen træder i kraft. Hvilke retsregler skal anvendes i
indeværende periode, f. eks. om kontinentalsoklens ydre grænser, små öers
kontinentalsokkel, havets beskyttelse eller havbundsaktiviteter? Svarene er
ikke simple og det er juridisk set interessant at fundere over disse problemer.
Nogle af konventionens bestemmelser er allerede blevet lex lata medens andre
stadigvæk er de lege ferenda. Men hvor bör grænsen trækkes? Dette vil blive
genstand for mange juridiske fortolkninger i de folgende år. Men det er en
sikker kendsgerning, at udarbejdelsen af Havretskonventionen er et vigtigt
skridt til udvidet internationalt samarbejde og fredelige forhold mellem stater
indenfor et område som ialt dækker over 70% af jordklodens overflade.
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