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I de sidste år har forurening af havet fundet sted i forøget målestok. Årsagerne
er mange. På kontinentalsokkelen er udvinding af naturrigdomme fra havbunden
stærkt forøget mange steder i verden, og fra sådan en udvinding er der altid en vis
fare for forurening. Transport af olie med kæmpetankskibe over verdenshavene
er stærkt forøget og her har alvorlige uheld fundet sted. Især kan der nævnes Tor-
rey Canyon forliset i 1967, der måske var den første ulykke der vakte opmærk-
somhed på nødvendigheden af nye forebyggende forureningsregler på havene, og
Exxon Valdez ulykken ved Alaska for nylig. At skille sig af med, eller udlosse
farlige eller giftige affaldsstoffer er også et voksende problem, ikke mindst hos de
industrialiserede nationer i Evropa og Amerika. Mange har udset sig havet som
losseplads for sådanne stoffer og forbrændingen af dem ude på havet er også for-
øget med resulterende luftforurening. At skille sig af med radioaktive stoffer er et
kapitel for sig, og forskellige stater har sænket dem i havet. Her ligger muligvis
den største forureningsfare for fremtiden, idet affald af denne art er radioaktivt i
flere tusind år. Dets indvirkning på havet kan derfor være yderst skadelig for op-
væksten og udviklingen af havets levende naturrigdomme. Dette er en af årsagne
til at nogle af de nordiske lande, heriblandt er Island, har protesteret kraftigt
imod den engelske regerings planer om bygningen af et genudvindingsanlæg for
radioaktive stoffer i Dounreay på Skotlands nordøstkyst og bygningen samme-
steds af en kæmpestor undersøisk affaldstank for radioaktive stoffer. En katastro-
fe i sådan et anlæg kunne forårsage at radioaktive stoffer blev spredt over fiske-
felter i Nordsøen og det nordøstlige Atlanterhav, med ødelæggelse af de natio-
ners erhvervsmuligheder som følge, der baserer deres økonomi hovedsagelig på
fiskeri.

1. Problemet:

Havets voksende forurening.
Denne udvikling har gennem de sidste årtier ført til voksende bekymringer for

vedkommende landes befolkning og regeringer såvel som jurister der har med så-
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danne sager at gøre. Dette finder sted ikke mindst i de nordiske lande og de an-
dre lande der grænser til det nordøstlige Atlanterhav. De fleste af disse lande er
blandt de mest industrialiserede i verden. Deres industri forårsager en betydelig
forurening. Denne forurening bemærkes i mange forskellige former, helt fra
Nordsøens tragiske tilstand, hvor fiskebestanden er i hastig nedgang, til skovenes
og indsøernes tilstand i Skandinavien, der har lidt uhyggelige skader ved den
syreregn der stammer fra landene syd og østpå i verdensdelen.
Det er naturligt at jurister og regeringer i de nordiske lande har vendt blikket spe-
cielt mod havets forurening. Det er ikke mindst på grund af at i det mindste tre af
dem har deres hovedlevevej fra fiskeri i Nordøst-Atlanten, d.v.s. Island, Fær-
øerne og Grønland. Som eksempel kan tages Island hvor 60 - 70 % af nationens
eksportindtægter stammer fra fiskeindustrien, og disse tal er endnu højere for
Færøerne og Grønland. Det er således indlysende at en af de vigtigste interesser
for disse nationer, og i øvrigt alle de nordiske lande, er at sikre at havets for-
urening holdes på det laveste niveau, således at fiskearternes vækst og udvikling
inden for deres søterritorier bliver sikret ind i fremtiden.

Inden for de nordiske lande er forståelsen for hvor alvorlige disse problemer
er, vokset betydeligt i de seneste år. Denne forståelse er genspejlet i nationernes
samarbejde i kampen mod havets forurening. Her kan nævnes konventioner som
Helsingforskonventionen om Østersøens beskyttelse (1974), der trådte i kraft
1980, og Københavnkonventionen (1971) om værn mod olieforurening af havet.
Disse konventioner gælder inden for de nordiske lande, men de nordiske lande er
også parter i forskellige andre europæiske konventioner om værn mod forurening
af havet, f. eks. Bonnkonventionen (1969) og Pariskonventionen om værn mod
havets forurening fra land (1974), der trådte i kraft i 1978. Her kan man også pege
på Oslokonventionen om forbud mod udlosning af affald i Nordøst-Atlanten
(1972), og London- konventionen med samme formål der gælder for alle verdens-
havene (1972).

Foruden de nordiske landes samarbejde i kampen mod havets forurening gen-
nem internationale konventioner, har deres politiske samarbejdsorgan, Nordisk
Råd, interesseret sig mere og mere for denne sag i løbet af de sidste år, og udført
et betydeligt arbejde. På rådets 38. møde, der fandt sted i Reykjavik i den sidste
uge af februar 1990, var miljøproblemet dets næst vigtigste sag. For rådet lå der et
Ministerrådsforslag om en nordisk handlingsplan mod forurening af havet, der
blev diskuteret udførligt og vedtaget. Deri finder man forslag om de nordiske lan-
des samarbejde på dette felt de næste måneder, om hvordan planen skal være, og
om Nordens deltagelse i internationalt samarbejde. I oktober 1989 holdt Nordisk
Råd en speciel konference i Helsingør hvor vigtige bestemmelser blev vedtaget og
indbefattet i den handlingsplan, der blev fremlagt for rådet på februarmødet i
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Reykjavik 1990. I bilag med handlingsplanen (Bilag 1) findes en instruktiv over-
sigt om "tilstanden i de havområder der omgiver de nordiske lande". Der frem-
kommer tydeligt nødvendigheden af at forhindre den voksende forurening af ha-
vet ud for disse landes kyster, og på hvilken måde nordisk samarbejde her kan
skabe en betydelig forbedring af situationen.1

2. Den internationale rets grundprincipper om miljøbeskyttelse.

Man kan spørge om hvilke løsninger lov og ret har til at forebygge havets for-
urening. Spørgsmålet har større værdi vedrørende international ret end den natio-

1 Som eksempel refereres der til kapitlet om forholdene i havet omkring Island, der er
som følger:
Forurening i islandske farvande knytter sig hovedsagelig direkte til hovedernæringsvejen i
landet, fiskeriet, som følge af flådens påvirkning på feltet, bl.a. igennem spuling af lasterne
til søs og anden påvirkning som f.eks. af olie og affald fra skibsfarten og ikke mindst mis-
tede fiskeredskaber (spøgelsesnet). Anden forurening kommer fra beboelsen i landet og
med havstrømmene og atmosfærisk nedfald fra andre strøg, som bl.a. mærkbar radioaktivit-
et fra genudvindingsanlægget i Sellafield og kernekraftulykken i Chernobyl. Radioaktivitet-
en fra Sellafield viser sig at følge strømmene fra Nordsøen langs Norge til Spitsbergen og
derfra til østgrønlandske og islandske farvande. Denne rute tager 6 - 8 år. Radioaktiviteten
er ganske lav i islandske farvande, dvs. 1/100 del af Nordsøens koncentration. Det skal be-
mærkes at vandmassernes egenskaber i Nordsøen kan spores 4 - 6 år senere i islandske farv-
ande. Det er dog yderst vigtigt fra sundhedsmæssige og økonomiske synspunkter at stå vagt
om problemet og sætte en stopper for radioaktivt udslip i havet. Det skal påpeges, at i
nordlige farvande fra Nordatlanten til Ishavet finder en stærk militærtrafik til stadighed
sted, som for en stor del er atomkraftdreven og bevæbnet med atomvåben. Denne militære
søtrafik reguleres ikke af nogen international traktat, f. eks. LDC, MARPOL, SOLAS
o.s.v. . . og er en stadig trussel om radioaktiv forurening i havet. Hertil kommer desuden
civil og militær overflyvning med radioaktive stoffer. I denne anledning bør fremhæves,
hvilket fremkommer i IMOS's Load Line konventionen, at havet ved Island, Østgrønland
og de nordiske farvande op til og inklusive Ishavet klassificeres som nogle af verdens farlig-
ste havområder. Offshorevirksomhed i disse nordiske havområder overvejes, og hvis den
kommer i stand, må der arbejdes med den størst mulige forsigtighed af hensyn til miljøet.
Søtransport og overflyvning med radioaktive stoffer, olie og andre farlige kemikalier i disse
områder bør derfor også udføres med største forsigtighed både på grund af den direkte fare
for ulykker ved transporten og havets miljø og økologi.

I modsætning til forurening ude på havet er forurening fra virken på land oftest lokal, om
det så drejer sig om næringsstoffer bl.a. fra landbrug, akvakultur, fiskefabrikker, almindelig
spildevand fra byer eller industriudslip, f.eks. fra metalfabrikker, fremstilling af maling og
garvning af skind.

Havet er således knyttet til hele menneskeheden igennem transport og kommunikation,
fiskeri og akvakultur, rekreation og sundhed.

(Nordiska rådet. 38. sessionen 1990. Ministerrådsförslag om en nordisk handlingsplan
mot förorening av havet. Förtryck B 104/s, s. 81).
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nåle ret, idet hver stat inden for sine egne grænser har jurisdiktion over egne
statsborgere og de udlændinge der opholder sig der.

Løsningen der her er til omtale er først og fremmest de grundprincipper der
måtte findes i den traditionelle internationale ret og kan benyttes til at bestemme
staternes forpligtelse til at forhindre havets forurening. For det andet er der her
tale om internationalt samarbejde i form af bilaterale eller multilaterale traktater
om miljøbeskyttelse sluttet af stater. Som bekendt har sådanne traktater folkeret-
lig gyldighed hvis tilstrækkelig mange nationer deltager. For det tredje kan man
her nævne samarbejde mellem stater på det politiske område, der henstiller til
hver stat at indbefatte i sin nationale lovgivning bestemmelser om miljøbeskyttel-
se og dermed om værn mod forurening af havet, der her omtales specielt. Et
eksempel på sådan et samarbejde er arbejdet inden for det Nordiske Råd, der her
er til omtale.

Vedrørende spørgsmålet om hvorvidt den traditionelle folkeret indbefatter
grundregler der kan benyttes til at forpligte stater til at forhindre forurening af
havet, har man anset at der var nogen tvivl2. Der rejser sig bl.a. spørgsmålet om
hvorvidt staterne kan pådrage sig folkeretligt ansvar for handlinger på deres terri-
torium, som ikke i sig selv er i strid med folkeretten, dvs. handlinger som ikke er
objektivt retsstridige, men som forårsager skader i andre staters territorium. Op-
mærksomheden henledes på muligheder når der er tale om forurening der be-
væger sig over statsgrænser og forårsager skade i nabostater, jfr. Chernobylulyk-
ken, og den forurening der transporteres med floden Rhin.

Her kommer man til det folkeretlige grundprincip, der er en stats ansvar (State
responsibility), og hvor grænsen for dette ansvar ligger. Man må anse at denne te-
ori er omfattende nok til at indbefatte miljøskader som een stat forvolder en an-
den med sine handlinger. Selvom en stat i kraft af sin højhedsret hår vidtgående
legale rettigheder med hensyn til nationalret, kan det dog ske at retsmisbrug har
fundet sted, og at staten derfor bærer ansvar for aktiviteter der ellers anses for til-
ladelige. Retsmisbrug anses for at være i strid med folkeretten. Et eksempel er
hvis en stat forandrer et flodleje sådan at det forvolder skade i en anden stat hvor
floden ligger.

Her sætter man med andre ord naborettens synspunkter på prøve, det grund-
princip ikke at forvolde andre stater skade med handlinger der overskrider natur-
lige og lovlige grænser.3 Dette grundprincip blev bekræftet med hensyn til luftfor-
urening i Trail Smelter voldgiftskendelsen, der løste en disput mellem Kanada og

2 Se bl. a. Folkeret, C. Gulmann, J. Bernhard, T. Lehmann, København 1989, s. 115-
118.

3 The Environmental Law of the Sea. D.M. Johnston, E.Schmidt Verlag. Berlin 1981, s.
21.
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U.S.A. i 1941, og i Corfu Channel sagen i 1949 mellem England og Albanien,
hvor domstolen understregede „enhver stats forpligtelse til ikke at tillade at dets
territorium bliver benyttet bevidst for foretagender der går imod andre staters
rettigheder." Princippet blev også bekræftet i Lake Lanoux voldgiftskendelsen
mellem Frankrig og Spanien i 1957, hvor den blev anvendt vedrørende en inter-
national flod; voldgiftskendelsen handlede dog ikke om forureningsproblemer.
Forskellige folkeretseksperter mener at disse domme betyder at der i folkeretten
er blevet skabt et grundprincip om objektivt ansvar for miljøbrøder, og det må
anses at det samme gælder for retsmisbrug der forårsager miljøskade, som en af
de grundlæggende retsprincipper den internationale domstol bør tage hensyn til i
sine domme. Der er dog delte meninger i denne henseende, og man kan ikke
fastslå at dette er tilfældet når der er tale om traditionel folkeret der ikke er ba-
seret på traktat.

3. Staternes pligter baseret på internationale overenskomster.

Man kan se hvor forholdsvis kort tid det er siden man blev klar over nødven-
digheden af bestemte lovbestemmelser for bekæmpelsen af havets forurening, af
at det var ikke før end 1954 at den første traktat desangående blev sluttet. Denne
var the International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by
Oil.4 Ifølge denne overenskomst var udlosning af olie forbudt på store områder
udenfor de pågældende staters kyster (50 sømil). Med senere ændringer fra 1969
og 1971 blev disse bestemmelser gjort mere omfattende, og en af de Forenede Na-
tioners særorganisationer, IMCO, fik overdraget ansvaret og opgaverne i for-
bindelse med beskyttelse mod forurening af havet.

I de følgende år blev der underskrevet en mængde internationale kontrakter
der behandler de forskellige felter angående beskyttelse mod forurening af havet.

Det er uomtvisteligt at disse foranstaltninger er de mest effektive der er fore-
taget indenfor folkeretten til løsning af dette problem. Den mest udførlige og be-
mærkelsesværdige af disse overenskomster er kapitlet om havforurening (XII.
del) i de Forenede Nationers Havretskonvention, der blev stiftet i 1982. Den bli-
ver specielt omtalt her forneden, men først bør nævnes nogle af de vigtigste kon-
ventioner af denne art indenfor den internationale ret.

I Genferkonventionen (1958) om det frie hav, som blev vedtaget på de For-
enede Nationers første Havretskonference, blev havets beskyttelse omtalt i to ar-
tikler, den 24. og 25. I den første erklæres det for staternes pligt at sætte regler,

4 327 U.N.T.S. 3.
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der forhindrer forurening af havet forårsaget ved udlosning af olie fra skibe eller
ledninger, eller ved pumpning af olie fra havbunden. 25. artikel forkynder at en-
hver stat er forpligtet til, i overensstemmelse med standarder og regler, der måtte
vedtages af pågældende internationale organisationer, at træffe foranstaltninger
der forhindrer forurening forårsaget af radioaktivt affald som udlosses i havet.

Disse bestemmelser var begrænsede og har ikke fundet stor anvendelse, bl.a.
fordi så få stater var parter i de 4 Genferkonventioner om havet fra 1958. I ingen
af artiklerne fastsættes der bestemte standarder eller grænser, som staterne var
forpligtede til at følge i forbindelse med beskyttelse mod forurening på de to
nævnte områder. Ikke desto mindre betød disse begrænsede bestemmelser i kon-
ventionen om det frie hav fra 1958 et skridt fremad, og de banede vejen for de se-
nere overenskomster.5

4. Miljøkonferencen i Stockholm 1972.

Inden andre overenskomster omtales skal her nævnes de Forenede Nationers
første miljøkonference i Stockholm i 1972, hvori 113 nationer deltog. Konferencen
havde enorm indflydelse på medlemsstaternes miljøpolitik og beredte jordbunden
for senere internationale konventioner, bl.a. Havretskonventionen fra 1982. Selv
om konferencens slutdeklaration ikke havde forpligtende gyldighed som lov inde-
holdt den dog de principper som senere indgik i lovformelige traktater.

Stockholmkonferencen var en af de største konferencer nogensinde samlet på
de Forenede Nationers vegne, og forberedelserne, der begyndte fire år tidligere,
var af hidtil ukendt format. Konferencen vedtog en deklaration der fremsatte 26
grundregler for vedligeholdelse og forbedring af det menneskelige miljø, og en
handlingsplan om fremgangsmåde indeholdende over 100 forslag til initiativer i
internationalt miljøarbejde. I december 1972 vedtog de Forenede Nationers ge-
neralforsamling 11 resolutioner vedrørende forskellige miljøproblemer, grundlag-
de De Forenede Nationers Miljøorganisation (UNEP) og tog bestemmelser om
forskellige miljøproblemer.

Juridisk set er reglerne 21 og 22 de vigtigste dele af Stockholmdeklarationen,
men den mest bindende af alle er dog anden del af den førstnævnte.

"Principle 21:

States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of in-

5 International Environmental Law. Ed. by L.A. Teclaff and A.E. Utton, New York
1974, s. 110-114.
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ternational law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own en-
vironmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction
or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the li-
mits of national jurisdiction."

Den mangelfulde opbygning af ansvarsprincippet og af forpligtelsen til at er-
statte, og nødvendigheden af at forbedre disse mangler i international miljøret,
reflekteres tydelig i den følgende bestemmelse:

"Principle 22:

States shall co-operate to develop further the international law regarding liability and com-
pensation for the victims of pollution and other environmental damage caused by activities
within the jurisdiction or control of such States to areas beyond their jurisdiction."

For at vurdere hvor hurtigt og fyldestgørende disse internationale miljørets-
principper skabes, må man se på begrebet „retsudvikling", og retsudviklingstek-
nikken på internationalt niveau, ud fra et nyt synspunkt. Fremfor alt synes det at
være nødvendigt at udslette den gamle tanke, at folkeretten kun skabes gennem
højtidelige, formelle skridt af samtykke, stilsat i form af bestemte løfter af ube-
stemt klarhed, udført som en kommerciel kontrakt. Mere generelt vil folkerettens
principper, ikke mindst indenfor de områder der har vidtstrakt betydning for mil-
jøet, blive formet af en konstitutionel tradition i stedet for kontraktmæssige op-
kast, og lige så meget inspireret af kravet om lovreformer som af lovenes nødven-
dighed.

5. Internationale overenskomster om beskyttelse af havet.

I de senere år er der blevet indgået mange internationale aftaler om beskyttelse
af havet mod forurening. De behandler forskellige typer forurening, så som ud-
losing i havet og forurening fra land, og er dels udarbejdet af de pågældende sæ-
rorganisationer indenfor de Forenede Nationer (IMO), dels af andre. Her følger
en kort oversigt over dette system af overenskomster, som nu i dag er nationernes
mest effektive middel i kampen mod havets forurening. Senere vil der blive gjort
særskilt rede for de Forenede Nationers Havretskonventions betydningsfulde og
omfattende bestemmelser.

Flere mellemfolkelige traktater er blevet indgået med hensyn til forurening for-
årsaget ved dumping. Den første af disse var Convention for the Prevention of
Marine Pollution by Dumping from Ships and Aircraft (Oslo Dumping Con-
vention), vedtaget i februar 1972 af 12 europæiske stater med kyster ud til At-
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lanterhavet. Dette forberedte vejen for vedtagelsen henimod slutningen af 1972 af
en international konvention „on the Prevention of Marine Pollution by Dumping
of Wastes and other Matter" (London Dumping Convention). Barcelonakon-
ventionens deltagere vedtog i 1976 „Protocol for the Prevention of Pollution of
the Mediterranean Sea by Dumping from Ships and Aircraft". På samme vis ved-
tog parterne i Noumeakonventionen af 1976 protokollen „for the Prevention of
Pollution of the South Pacific Region by Dumping."

Flere konventioner vedrørende forurening forårsaget af skibe er blevet ved-
taget på internationale så vel som regionale niveauer De kan grupperes i tre kate-
gorier.

For det første: Flere konventioner har med forebyggelser af skibsulykker at gø-
re. De vigtigste internationale konventioner er: 1960 International Regulations
for Preventing Collisions at Sea; 1972 Convention on the International Regula-
tions for Preventing Collisions at Sea; 1977 Torremolinos International Conven-
tion for the Safety of Fishing Vessels; 1978 International Convention on Stan-
dards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers; og „1974 Inter-
national Convention for the Safety of Life at Sea" (SOLAS Convention), samt
dens protokoller fra 1978 og 1988; og „1989 International Convention on Salva-
ge." På det regionale plan indeholder Limakonventionen af 1978 en bestemmelse
(artikel 4(b)), der vedkommer dette emne. Endvidere vedtog søfartsmyndighe-
derne i 14 europæiske stater i 1982 „A Memorandum of Understanding on Port
State Control in Implementing Agreements on Maritime Safety and Protection of
the Marine Environment".6

For det andet: Nogle bestemmelser handler om foranstaltninger som stater kan
tage eller bliver nødt til at tage ved alvorlig eller truende fare for deres kyster el-
ler andre interesser i tilfælde af olieforureningsulykker. „The 1969 International
Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution
Casualties" tillader vedkommende under visse omstændigheder at tage de skridt
der findes nødvendige til at forhindre, formindske eller eliminere sådanne farer.
„The 1973 International Convention for the Prevention of Pollution from Ships"
(Marpol 1973/1978), (artikel 8 Protocol I), pålægger en forpligtelse til at rappor-
tere forureningstilfælde. På det regionale niveau indeholder de fleste konventio-
ner under UNEPs regionale havprogram, og deres protokoller, der handler om
samarbejde i nødstilfælde som følge af havforurening, bestemmelser om øjeblik-
kelig meddelelse. Lignende bestemmelser er også indbefattet i „The 1969 Bonn
Agreement" i artikel 5, Københavnkonventionens artikler 1 og 2, Helsinkikon-
ventionens artikel 11 og Annex VI, og Bonn- overenskomsten fra 1969, artikel 5.

6 Teksten er udgivet i Interntional Legal Materials, volume 21 (1982), s 1.
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For det tredje: Nogle konventioner handler om den bevidste udlosning af olie
og andre forureningsstoffer fra skibe. International Convention for the Pollution
of the Sea by Oil (1954), med forandringer fra 1962 og 1969, forbyder bevidst ud-
losning af olie fra visse skibe. Konventionen af 1954 er nu erstattet med den mere
udførlige MARPOL 1973/1978.

Ingen multilateral konvention er blevet udført specielt med henblik på spørgs-
målet om havets forurening fra eller gennem atmosfæren. Før de Forenede Natio-
ners Havrets-konvention blev dog en vigtig overenskomst vedrørende radioaktiv
forurening vedtaget, nemlig „Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the At-
mosphere, in Outer Space and Under Water", fra 1963. Flere regionale overens-
komster, bl. a. dem der handler om landbaserede forureningskilder, finder også
anvendelse på atmosfærisk forurening af havets miljø. Disse er konventionen om
miljøbeskyttelse mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige fra 1974 (Stock-
holmkonventionen), Pariskonventionen med ændringer i protokol fra 1986, pro-
tokollen af 1980 til Barcelonakonventionen for beskyttelse af Middelhavet mod
forurening fra land, „Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution"
fra 1979, og protokollen af 1983 for Limakonventionen „for the Protection of the
South-East Pacific against Pollution from Land-based Sources". Endvidere inde-
holder mange andre regionale konventioner bestemmelser der handler om for-
urening af havets miljø gennem atmosfæren.

Havretskonventionens artikel 235 vedrørende ansvar og skadeserstatninger
blev forfattet med hensyntagen til bl.a. Stockholmdeklarationens regel 22, og fle-
re forhåndenværende multilaterale konventioner vedrørende ansvar og erstatning
på grund af forureningsskader. Nogle nye protokoller for nogle af disse kon-
ventioner blev vedtaget før afslutningen af den tredje Forenede Nationers Hav-
retskonference. De vedkommende globale kontrakter er: „International Con-
vention relating to the limitation of the liability of Owners of Sea-Going Ships"
fra 1957, samt dens protokol fra 1979; Brüsselskonventionen fra 1962 „on the Lia-
bility of Operators of Nuclear Ships"; "International Convention on Civil Liabili-
ty for Oil Pollution Damage" fra 1969, samt dens protokoller fra 1976 og 1984;
„International Convention on the establishment of an International Fund for
Compensation for Oil Pollution Damage" fra 1971, samt dens protokoller fra 1976
og 1984; „Convention relating to Civil Liability in the Field of Maritime Carriage
of Nuclear material" fra 1971; „Convention on Limitation of Liability for Mariti-
me Claims" fra 1966; og „Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage
Resulting from Exploration for and Exploitation of Seabed Mineral Resources"
fra 1977.

Der blev vedtaget en regional konvention der omhandlede ansvar vedrørende
atomkraft. Dette er „Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear
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Energy" fra 1960, supplementeret med dens tillægskonvention fra 1963, dens pro-
tokol fra 1964, og dens protokol fra 1982. Endvidere indeholder de fleste kon-
ventioner under UNEPs regionale havprogram bestemmelser vedrørende samar-
bejde for vedtagelse af passende regler/regulativer vedrørende ansvar og erstat-
ning for skader der resulterer fra havets forurening.

Til slut bør nævnes Baselkonventionen fra 1989 om „the Control of Trans-
boundary Movement of Hazardous Wastes and Their Disposal", der også dækker
havområder og atmosfæren inden for hvilke en stat har administrativt ansvar og
lovgivningsmyndighed ifølge international lov, såvel som områder syd for 60° S.

6. De Forenede Nationers Havretskonvention af 1982.

Ved begyndelsen af forberedelsesarbejdet for de Forenede Nationers tredje
Havretskonference i 1971 var der, som der ovenfor er gjort rede for, allerede un-
derskrevet en række overenskomster om beskyttelse af havet mod forurening.
Disse overenskomster viste sig at være af stor betydning som materiale, både for
forberedelsen af konventionen og det arbejde, der blev udført af de Forenede Na-
tioners Havbundskomité. Det begyndte i 1968 på initiativ af Maltas ambassadør
Arvid Pardo. Han var den første af de delegerede som gjorde de Forenede Natio-
ners generalforsamling opmærksom på nødvendigheden af at etablere et inter-
nationalt retssystem om havbunden og dens ressourcer udenfor staternes juris-
diktion, som skulle være menneskehedens fælleseje („the common heritage of
mankind").

Både bestemmelserne om forurening i FN-konventionen fra 1958, og ikke
mindst de regler, som blev vedtaget i Stockholmdeklarationen af 1972, viste sig at
være til stor gavn i det arbejde, der blev udført af Havretskonferencens III. komi-
té, hvis opgave det blev at affatte den del af traktaten (XII. del) der behandler
havets beskyttelse, d.v.s. 192.-237. artikel. De regler som her findes er de bedste
og mest udførlige angående staternes forpligtelser på dette område i dag. Med
dem har man oprettet et vidtgående retssystem, der omfatter al slags forurening
af havet og definerer den magt staterne har når de bekæmper forurening indenfor
deres søterritorium, deres økonomiske zone, eller ude på det frie hav.

Ifølge konventionens artikel 308 skal den træde i kraft 12 måneder efter at 60
stater har ratificeret den. I skrivende stund har 43 stater ratificeret konventionen,
8 år efter dens udfærdigelse. Af de 43 stater er Island den eneste i Norden. For-
håbentlig vil de andre nordiske lande inden længe finde sig i stand til at ratificere
konventionen, da det er vigtigt at den hurtigst muligt får gyldighed. Dette er til-
fældet, selv om en stor del af konventionen allerede er anerkendt som gældende
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sædvaneret. Dette gælder dog ikke for nær alle artikler i XII. del om beskyttelsen
af havet. Her skal nogle af hovedpunkterne i denne betydningsfulde konvention
beskrives.

F.Ns Generalsekretærs rapport om beskyttelse af havet mod forurening blev
forelagt FNs 44. generalforsamling i efteråret 1989. Dele af den vil blive citeret i
det følgende.7

A) Definition af forurening af havets miljø.

„Forurening af havets miljø" er defineret som følger i konventionens artikel 1,
4. paragraf:

"The introduction by man, directly or indirectly, of substances or energy into the marine
environment, including estuaries, which result or is likely to result in such deleterious ef-
fects as harm to the living resources and marine life, hazards to human health, hindrance to
marine activities, including fishing and other legitimate uses of the sea, impairment of quali-
ty for use of sea water and reduction of amenities."

Artikel 1, paragraf 5, definerer også en speciel forureningsform, „dumping", til
kun at dække „deliberate disposal of wastes and other matter" og „deliberate dis-
posal from vessels, aircraft, platforms or other man-made structures at sea". Den
indbefatter ikke udlosning af affald og andre stoffer der tilhører eller kommer fra
den normale drift af skibe, eller disposition af stoffer for andre formål end dets
udlosning.

B) Staternes forpligtelser.

Staternes grundlæggende forpligtelse i forholdet til verdenhavenes miljø er
fremsat i artikel 192, som er den første af de 46 artikler, der udgør konventionens
XII. del: "States have the obligation to protect and preserve the marine environ-
ment".

Artikel 193 stiller denne almene betingelse for rettigheden til at benytte natur-
lige resourcer: „States have the sovereign right to exploit their natural resources
pursuant to their environmental policies and in accordance with their duty to pro-
tect and preserve the marine environment". Denne artikel forbinder staters natio-

7 Law of the Sea. Protection and preservation of the marine environment. Report of the
Secretary General, General Assembly, 44th Session. A/44/461 18 September 1989, s. 9 et
seq.
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nåle ret med deres forpligtelse og globale interesse i at beskytte og vedligeholde
havets miljø.

Tillige med deres status som almene forpligtelser for stater forbundne til kon-
ventionen er artiklerne 192 og 193 almindeligvis anset som erklæringer om inter-
national sædvaneret vedrørende staternes ansvar overfor havets miljø.

Den deklaratoriske udformning af de to bestemmelser viser vægten som det in-
ternationale samfund lægger på denne sag: En stat der bryder forpligtelsen til at
beskytte havets miljø vil have brudt imod folkeretten.

Den almene forpligtelse til at beskytte og bevare havets miljø fremsat i artikel
192 får specifikt indhold i artiklerne 194 og 196, der præciserer udstrækningen af
det regulerede emne, nemlig forurening af havets miljø. Den organisering der er
blevet oprettet ifølge XII. del handler specielt om alle kilder til forurening af ha-
vets miljø, og stater tilskyndes til at tage alle nødvendige skridt „to prevent, redu-
ce and control pollution of the marine environment from any source" (artikel 194,
paragraf 1). Selvom alle stater bærer den samme grad af ansvar, bliver forskellen
mellem stater vedrørende økonomi og indre organisation også anerkendt i artikel
194. Det er pålagt staterne at tage alle nødvendige skridt ved brugen af „the best
practicable means at their disposal and in accordance with their capabilities". Så-
danne skridt fremsættes i artiklerne 194 og 196. De er ikke udtømmende, og for-
målet med foranstaltningerne er snarere formindskelse end udelukkelse af for-
urening. Artikel 194 identificerer følgende hovedårsager for havets forurening:

a) udlosning af giftige, farlige eller skadelige stoffer fra kilder på land, fra eller
gennem atmosfæren, eller ved dumping.

b) forurening fra skibe.
c) forurening fra installationer og apparater benyttet ved forskning eller ud-

vinding af naturresourcer fra havbunden og undergrunden.
d) forurening fra andre installationer og apparater i havets miljø.

Konventionen pålægger staterne den forpligtelse at gøre foranstaltninger til at
modarbejde forurening ved benyttelsen af teknologi, og, hvad der er vigtigere an-
gående definitionen af forurening, det indbefatter også som en forureningshand-
ling „the introduction, intentional or accidental, into the marine environment of
new or alien species that may cause significant and harmful changes thereto" (ar-
tikel 196). Den indbefatter også foranstaltninger når der er tale om beskyttelse af
„rare or fragile ecosystems" eller fare for „the habitat of depleted, threatened or
endangered species or other forms of marine life" (artikel 194, paragraf 5).

Under udførelse af sine forpligtelser må stater ved brugen af rettigheder der
hører ind under konventionen afholde sig fra „unjustifiable interference with ac-
tivities carried out by other States" (samme artikel, paragraf 4). Forpligtelsen til
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at afholde sig fra „uforsvarlig indblanding" indbefatter i XII. del de regler som er
spredt gennem konventionen fra 1982 om jurisdiktion og havets benyttelse i speci-
elle zoner. F.eks. er udførelsen af kyststaters regulativer vedrørende forurening i
territoriale farvande underkastet retten til uskadelig passage (artikel 211, paragraf
4). Samtidig med at begrænse en stats handlingsmuligheder hvad angår forure-
ning forårsaget af skibe forstærker bestemmelser uden for XII. del de forpligtel-
ser som findes indenfor XII. del.

Artikel 195 siger at stater ikke må reagere overfor problemet om forurening
ved at forflytte direkte eller indirekte skade eller fare fra eet område til et andet,
eller forandre een forureningsform til en anden.

Hvad angår fundamentale forpligtelser er artikel 197 næsten lige så vigtig som
artikel 192, der tilhører XII. del. Artikel 197 siger:

"States shall co-operate on a global basis and, as appropriate, on a regional basis, directly
or through competent international organizations, in formulating and elaborating inter-
national rules, standards, and recommended practices and procedures consistent with this
Convention, for the protection and preservation of the marine environment, taking into ac-
count characteristic regional features".

Forpligtelsen til samarbejde indbefatter meddelelser til stater der trues af reel
eller overhængende fare for havets miljø, planlægning af foranstaltninger mod så-
danne farer, og forskning, studier og formidling af oplysninger og data for at give
videnskabeligt grundlag til udvikling af regler, standarder, måder og metoder til
at reducere, forebygge og kontrollere forurening (artikel 198-291.)

Som en tredje fundamental forpligtelse kræver konventionen at staterne etab-
lerer eller søger at etablere internationale og regionale regler, standarder og an-
befalede fremgangsmåder og metoder til at forhindre, formindske og kontrollere
forurening af forskellig oprindelse. Stater henvises til at arbejde med dette mål
gennem anerkendte internationale organisationer, eller diplomatiske konferen-
cer. De bør endvidere undersøge virkningen af sådanne regler, standarder og an-
befalede fremgangsmåder og metoder fra tid til anden (artikel 207, 208, 209, 210,
211 og 212).

Internationale regler og standarder spiller en vigtig rolle i det forurenings-
kontrolsystem der er indbefattet i konventionen. Formålet er at sikre at staterne
håndhæver de regler og standarder der er blevet vedtaget på det internationale el-
ler regionale plan, og således fremkalde en mere uniform lovgivning, samtidig
med at værne om vigtige benyttelser af havet, f. eks. til sejlads. Staternes fjerde
fundamentale forpligtelse er derfor at håndhæve de internationale regler og stan-
darder. Et af hovedformålene i XII. dels 5. afsnit er at definere forholdet mellem
de internationale regler og standarder og national lovgivning, med hensyn til for-
skellige forureningskilder.
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De følgende seks årsager til forurening behandles særskilt: (a) forurening fra
land; (b) arbejde på havbunden under national jurisdiktion; (c) foretagender i
„området"; (d) dumping; (e) forurening fra skibe; og (f) forurening fra eller gen-
nem atmosfæren. Det er nødvendigt at undersøge nogle af disse forureningskilder
lidt nærmere som der henvises til i 5. afsnit. Idet bestemmelserne i 6. afsnit,
"håndhævelse", henviser direkte til bestemmelserne i 5. afsnit, og kan anses som
en uadskillelig del af dette, vil nogle af disse også blive behandlet.

i. Landbaserede forureningskilder.
Selv om stater er bundne af de almindelige forpligtelser her foroven, giver arti-

kel 207 dem dog en vis grad af selvbestemmelsesret med hensyn til udførelsen af
internationale regler og standarder. Med vedtagelsen af love og regulativer til at
forhindre, formindske og kontrollere forurening af havet fra land, er de for-
pligtede til at tage højde for internationalt accepterede regler, standarder, og an-
befalede fremgangsmåder og metoder. Dette drejer sig om en stats højhedsret
over det landområde hvor sådan en land-baseret forurening måtte fremkomme.
Stater tilskyndes til at koordinere deres målsætninger på det aktuelle regionale
plan. Stater tilskyndes ligeledes til at etablere internationale og regionale regler
til at modarbejde forurening fra landbaserede kilder, under hensyntagen til ka-
rakteristiske regionale forhold, udviklingslandenes økonomiske formåen, og de-
res behov for økonomisk udvikling. Sådanne regler og formål bør være „designed
to minimize, to the fullest extent possible, the release of toxic, harmful or noxious
substances, especially those which are persistent, into the marine environment"
(artikel 207, paragraf 5). Det bør bemærkes at artikel 213 forpligter staterne til at
håndhæve love og regulativer vedtaget i henhold til artikel 207, og i lovgivningen
tage skridt til at udføre de internationale regler og standarder.

ii. Dumping - Udlosning.
Artikel 210 handler om „dumping", udlosning der som allerede omtalt er defi-

neret i 1. artikel i konventionen fra 1982. Der findes den almene forpligtelse til at
vedtage love og regulativer for at tage de nødvendige skridt til at forhindre, redu-
cere og kontrollere forurening ved dumping. Dumping indenfor territoriale far-
vande og den eksklusive økonomiske zone eller på kontinentalsokkelen kan kun
finde sted efter den på forhånd givne direkte tilladelse fra kyststaten. En mini-
mumstandard for national lovgivning er også sat ved at lovgivning og foran-
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stakninger ikke må være mindre effektive end de internationale regler og standar-
der. Foruden at stille krav om at de love og regulationer bliver opretholdt, der er
blevet vedtaget ifølge konventionen og internationale regler etableret gennem en
anerkendt international organisation eller en diplomatisk konference, tildeler ar-
tikel 216 forpligtelsen til håndhævelse ikke alene til flagstaten med hensyn til ski-
be der bærer dens flag, eller fly registreret hos den, men også til den kyststat hvis
interesser er blevet krænket, og staten hvorfra affaldet blev udlosset.

iii. Forurening forårsaget af skibe.
Reguleringen af forurening fra skibe har været et internationalt problem i man-

ge år, hvilket reflekteres i de vedvarende og detaljerede bestemmelser om sagen.
Konventionens bestemmelser rammer ind i en yderst vigtig balance mellem kyst-
statens rettigheder til at beskytte og vedligeholde sit kysthavs miljø, og udenland-
ske skibes frihed til sejlads i farvande under kyststatens jurisdiktion. Hvad angår
fremsætning af standarder er stater forpligtede til først gennem en anerkendt in-
ternational organisation eller diplomatisk konference at etablere internationale
regler der regulerer forurening forårsaget af skibe (artikel 211, paragraf 1). Her er
det internationale regler og standarder der har ærespladsen. Staterne er forpligtet
til at vedtage love der finder anvendelse på deres nationale skibe, og som har
mindst den samme effekt som de almindeligt accepterede internationale regler og
standarder (artikel 211, paragraf 2).

I artikel 211, paragraf 3, er der regnet med at staterne slutter overenskomster
om samarbejde med hensyn til koordinering af deres betingelser vedrørende ad-
gang til havne for at forhindre, reducere og kontrollere forurening. Efter at have
offentliggjort deres krav og meddelt dem til den pågældende internationale orga-
nisation, er staten berettiget til at tage visse skridt overfor skibe der sejler gen-
nem deres territoriale farvande. En stat er specielt bemyndiget til at forlange op-
lysninger om hvorvidt et skib er på sejlads til en stat i det samme område der er
part i den samme overenskomst om samarbejde, og hvis det er tilfældet, til at
meddele om det opfylder betingelserne for adgang til denne stats havne. Det hed-
der ligeledes i denne paragraf at et skibs vedblivende ret til uskadelig passage, og
anvendelse af bestemmelserne i artikel 25, paragraf 2, forbeholdes.

I paragraf 6 (a), artikel 211 siges det at en kyststat kan foretage „special man-
datory measures for the prevention of pollution from vessels" i visse specielle om-
råder af dets eksklusive økonomiske zone, hvor dette er nødvendigt af anerkend-
te tekniske årsager der bl. a. vedrører visse oceanografiske og økologiske for-
hold. Paragraffen giver også muligheder for at kyststater for disse zoners
vedkommende vedtager love og regler der omfatter internationale regler og stan-

5 Nordisk juristmøde
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darder der er anerkendt af kompetente internationale organisationer for specielle
zoner. Hvis kyststaten vil vedtage flere love og regler vedrørende specielle zoner
skal disse „not require foreign vessels to observe design, construction, manning
or equipment standards other than generally accepted international rules and
standards" (artikel 211, paragraf 6 (c)), og de skal godkendes af den anerkendte
internationale organisation.

Forpligtelsen til håndhævelse vedrørende forurening fra skibe er fremsat i ar-
tiklerne 217, 218, 219, 220 og 221. Hovedforpligtelsen er pålagt flagstaten for at
sikre at skibe under dens jurisdiktion, begrundet på nationalitet, overholder de
vedkommende internationale regler og standarder, og de nationale love der er
blevet vedtaget ifølge konventionen.

Reglerne om håndhævelse indeholder også andre forpligtelser om samarbejde,
der er fremsat for at sikre at skibe falder ind under internationale standarder.
Disse forpligtelser vedrører hovedsagelig anmodninger fra andre stater om at un-
dersøge mulige lovbrud, formidling af oplysninger, og aktiv hjælp til håndhævelse
af forureningsforebyggende love, f. eks. ved at forhindre skibe, der ikke er sødyg-
tige eller truer havets miljø, i at forlade havn (se artikel 219).

Ifølge artikel 220, paragraf 3, kan en kyststat kræve at et skib der passerer gen-
nem dens eksklusive økonomiske zone eller dens territoriale farvand, giver op-
lysninger om identitet og registreringshavn, sidste afsejlingshavn og næste an-
komsthavn, hvis der er tydelig grund til at mene at skibet har forbrudt kyststatens
forureningslove og regulativer. Ifølge samme artikels paragraf 5 kan en stat fore-
tage en undersøgelse ombord på et skib, hvis der er tydelige grunde til at mene at
skibet, der gennemsejler den eksklusive økonomiske zone eller statens territoriale
farvand, har overtrådt statens forureningslove og regler. Hvis der foreligger rene
konkrete beviser for at et skib der gennemsejler den eksklusive økonomiske zone
har overtrådt en kyststats love og regler mod forurening, med stor skade eller
trussel om stor skade som følge, kan kyststaten ifølge paragraf 6 tilbageholde ski-
bet og anlægge sag imod det.

Havnestater spiller en vigtig rolle i kontrollen af forurening fra skibe. Hvis til-
strækkelige beviser foreligger kan en havnestat ifølge artikel 218, paragraf 1, in-
spicere et skib inde i havnen, eller ved en afsejlingsterminal udenfor kysten, og
anlægge sag på grund af enhver udlosning i områder der ligger udenfor denne
stats jurisdiktion. Ifølge samme artikels paragraf 2, må en havnestat dog ikke an-
lægge sag for udlosning på strækninger, der ligger under en anden stats højhedsret
og jurisdiktion, medmindre de anmodes derom af denne stat, af staten under hvis
flag skibet sejler, eller den stat der har lidt skade eller er truet med skade på
grund af udlosningen. En stat kan ifølge paragraf 3 anlægge sag hvis udlosnings-
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overtrædelsen har forårsaget eller truer med at forårsage forurening i dets indre
havområder, søterritoriet, eller dets eksklusive økonomiske zone.

iv. Is dækkede områder.
Artikel 234 giver isdækkede områder indenfor kyststaters eksklusive økonomi-

ske zone speciel beskyttelse. Under særlige forhold kan kyststater indenfor græn-
sen af den eksklusive økonomiske zone vedtage og håndhæve deres love og regler
til forhindring og kontrol af forurening fra skibe i isdækkede havområder. Disse
love og regler kan vedtages „where particularly severe climatic conditions and the
presence of ice covering such areas for most of the year create obstructions or ex-
ceptional hazards to navigation, and pollution of the marine environment could
cause major harm to or irreversible disturbance of the ecological balance" (artikel
234). Disse love må ikke være diskriminerende og skal tage hensyn til sejlads
samt beskyttelse og vedligeholdelse af havets miljø, og de skal grundlægges på det
bedste forhåndenværende videnskabelige kendskab.

v. Ansvar og skadeserstatning.
Ved spørgsmålet om ansvar og skadeserstatning gentager konventionen det al-

mene folkeretsprincip: „States are responsible for the fulfilment of their inter-
national obligations concerning the protection and preservation of the marine en-
vironment. They shall be liable in accordance with international law" (artikel 235,
paragraf 2). De nationale retssystemer skal sikre adgangen til en hurtig og passen-
de erstatning eller anden oprejsning på grund af skade forvoldt mod havets miljø
af folk eller juridiske personer under en stats jurisdiktion (artikel 235, paragraf
2.).

Konventionen lægger i særdeleshed vægt på nødvendigheden af at udvikle fol-
keretten med hensyn til ansvar og skadeserstatning på grund af forurening af ha-
vets miljø. Stater må samarbejde ikke alene i at følge eksisterende love, men også
i den vedblivende opbygning af folkeretslige normer, vedrørende bl.a. forud-
sætninger og fremgangsmåder for bestemmelsen af ansvar, vurdering af skader,
udbetaling af erstatning, og udligning af beslægtede tvister. Hvor det passer bør
forudsætninger og fremgangsmåder for udbetaling af erstatning, f. eks. forpligtet
ansvarsforsikring eller erstatningsfonds, også udformes.
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7. Lovbestemmelser i de nordiske landes nationalret.

Ovenfor er kampen mod havets forurening for det meste omtalt på grundlag af
staternes folkeretslige og internationale samarbejde. Denne finder sted med for-
skellige internationale og regionale konventioner, der behandler de forskellige
aspekter af forurening af havets miljø. Denne oversigt er derfor lavet fordi for-
urening af havet af natur er et typisk internationelt problem, der ikke respekterer
nogen national grænse mellem stater. Derfor kan problemet kun løses med et
nært samarbejde mellem stater indenfor dette felt.

Den anden side af sagen er nødvendigheden af at staterne i deres nationale lo-
ve indsætter klare og tydelige bestemmelser der fører til det samme mål, og for-
pligter landets borgere og juridiske personer inden for egne grænser. Vigtigheden
af dette har nået voksende forståelse i løbet af de sidste år. Her ser sagen også an-
derledes ud end fra det internationale samarbejdes synspunkt. Hver enkelt stat
kan i kraft af sin suverænitet vedtage gennemgribende og strenge bestemmelser i
sin lovgivning for at forhindre forurening af havets miljø, med passende straffebe-
stemmelser, bøder eller fængsel, som ikke kan indsættes i folkeretlige overens-
komster. Sådan en lov har Island vedtaget for nylig, nemlig lov nr. 32/1986 om
forholdsregler mod forurening af havet. Her kan man endvidere bemærke det
vigtige arbejde som de Europæiske Fællesskaber har udført ved at koordinere si-
ne love på dette punkt, og vedtage strengere bestemmelser mod forurening i de
forskellige medlemsstater end før kendt.8

Det er også en sag der glæder, at alle de nordiske lande ved deres lovgivnings-
arbejde i miljøanliggender nu prioriterer at vedtage nye og virksomme bestem-
melser mod forurening af havet i deres nationale love. Her er der ikke plads til at
gennemgå enkelte detaljer i nordiske love, men Nordisk Råds arbejde genspejler
de enkelte nationers synspunkter. Den første nordiske handlingsplan mod for-
urening af havet blev vedtaget på et møde i Nordisk Ministerråd i Helsingfors d.
10. januar 1989. Gennemgribende forslag vedrørende dette emne blev endvidere
fremsat i slutdokumentet fra Nordisk Råds havmiljøkonference, der blev holdt i
Danmark i oktober 1989. Mange af disse synspunkter og forslag blev senere taget
ind i den handlingsplan imod forurening af havet der blev vedtaget på Nordisk
Råds 38. møde i Reykjavik i februar 1990.

Det er indlysende at hensigten med sådan en vedtægt i Nordisk Råd er at de
enkelte nordiske nationer tager forslagene ind i deres nationalret og således ar-
bejder for deres fremme. Derfor skal der her til slut gives en kort oversigt over

8 Det Europæiske Fællesskab og miljøet. Europæisk Dokumentation 3/1987. Kontoret
for de Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, Luxembourg.
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hovedtrækkene i denne handlingsplan fra 1990 om forurening af havet, hvor det
fremgår hvilke punkter staterne bør lægge vægt på og vedtage i deres nationale
love.9

Hovedhensigten med dette arbejde har været at forene de nordiske lande om
at gøre store krav om foranstaltninger og retningslinjer vedrørende havets mil-
jøbeskyttelse. Samtidig må formål og bestemmelser være realistiske og gennem-
førlige. Hovedsagen i den reviderede handlingsplan er at få indført at der stilles
større krav med hensyn til direkte udlosning i havet, såvel som vedrørende stoffer
der på indirekte måder kommer ud i havet, deriblandt alle former for diffusion.
Dette indbefatter at der i alle samfundsområder bør tages hensyn til indflydelsen
på havet, og at denne begrænses mest muligt. På væsentlige punkter går denne
plan længere end de internationale forpligtelser regner med. De nordiske lande
er i spidsen i internationalt samarbejde vedrørende havets beskyttelse, og de
lægger vægt på at de også i fremtiden kommer til at drive udviklingen i rette
retning.

Den forurening der hovedsagelig er en fare for havets miljø årsages af nærings-
salte, (fosfor og kvælstof), metaller og stabile organiske stoffer. Også udlosning
af andre stoffer, f. eks. olie og stoffer af syre-ekstraktionel karakter, er på grund
af deres negative påvirkning på miljøet blevet behandlet i planen.

Planen bygger endvidere på at man skal anvende den bedst tilgængelige teknik
til at begrænse udlosning i havet. Alle de nordiske lande har anerkendt det så-
kaldte forsigtighedsprincip. Princippet udgør en af udgangspunkterne for hand-
lingsplanen, og indbefatter bl. a. at der ved mistanke om miljøskader bør træffes
foranstaltninger, også selv om det ikke er videnskabeligt klarlagt at der er en år-
sagsforbindelse mellem udlosningen og miljøpåvirkningen.

I de tilfælde hvor årsagsforbindelsen er indlysende kan kritiske belastnings-
grænseværdier anvendes som udgangspunkt for miljøarbejdet. Hvis der opstår
tvivl om at udlosning er tilladelig skal der, inden tilladelse gives, forelægges fyl-
destgørende beviser for at udlosningen ikke kan forårsage uacceptabel forurening
af miljøet.

På grund af forskelle i de respektive lande, med hensyn til bl.a. produktion-
steknik, procesteknik, rensningsteknik og miljøforhold, er det ikke altid lige
praktisk at gribe til nøjagtig de samme foranstaltninger. Under sådanne om-
stændigheder bør man i stedet på forskellige måder stræbe efter fælles mål for re-
duktion af forureningen.

I deres nationale handlingsplaner bør de enkelte nordiske lande tage højde for

9 Ministerrådsförslag om en nordisk handlingsplan mot förorening av havet (1989), loc.
cit., s. 4-5.
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de mål der er fremsat i den fællesnordiske handlingsplan. Hver for sig giver de-
derefter Nordisk Råd en særskilt rapport om hvor langt man er nået i dennes gen-
nemførelse.


