
Den besværlige fisken.... 
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•  Norwegian Union of Municipal and General 

Employees (NUMGE) 

•  The largest Norwegian trade union  

•  330 000 members  

•  private sector, for local and county governments and 
in the hospitals.  

•  In Northern Norway the members count for 10 % of 
the population.  

•  82 % of our members are women 
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Fagforbundet in Northern Norway:    

•  ”The corner stone in the High North is people and 

societies. If this fundament erodes, the government 

may loose the basis for the High North Strategy, be it 

for innovation and industrial development, or the aim 

for presence and sovereignty in the North.   

Resolution  March 2009 

Byggesteiner i nord….. 



”In Cod we trust!” 

•  Historie 

•  Kultur 

•  Bosetting  

•  Næringsgrunnlag 

•  Evighetsressurs 





 

Havrettskonvensjonen av 

1982:  

 
-  Kyststatene fikk eksklusive rettigheter til å 

forvalte og utnytte fornybare og ikke fornybare 

ressurser over og under havbunnen t til 200 nm 

-  Kyststatene ble forpliktet til å utnytte og 

forvalte ressursene bærekraftig, og å 

samarbeide med andre stater om felles 

fiskebestander 

-  1995-avtalen om vandrende fiskebestander 

 



Suksesshistorien.... 

•  ”Havet koker” 

•  Diplomatiet 

•  Et vellykket forvaltningsregime 

•  Førevar-prinsippet implementert  

•  Legitimitet hos fiskerne 

•  Hva er besværlig? 



Det politiske rommet er begrenset 

 

•  Petroleum dominerer..... 

•  Nordområdene ”er” (petroleum og 
etterhvert gruvedrift): 

•  på konferansene 

•  i media 

•  ....og i kunnskapsfeltet 



Det nye nordområdespråket.... 

•  Arbeidsspråk: Engelsk! 

•  ”Sustainable Arctic oil development”. 

•  ”Arctic Dialogue”.  

•  ”Partnership” 

•  ”Co existence” 

•  ”Virgin territories”. 







  







Havforskerne angripes 
(Dagbladet  13.11.2009) 



Åpen kunnskapsstrid i staten 





Førevar-prinsippet 

•  Definerer grensene for akseptabel risiko 

•  Et politisk spørsmål!  

•  Implementert i det norsk-russiske 
forvaltningsregimet for våre felles 
fiskebestander i 2002.  

•  Råd fra ICES, PINRO og 
Havforskningsinstituttet 



Regjeringens nordområdepolitikk:  

•  Kunnskapsbasert 

•  ”En førevar-tilnærming skal legges til 
grunn” 

•  Fagforbundet: LO-kongressen 


