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Norsk selforraltni.ng er basert på prinsippet om at aLLe levende'

tressurser i havet skat gjdres gjenstand for bærekraftig beskat-

nLng dvs. skal" beskattes Lnnenfor forsvarlige biologiske ram-

mer- vårt standpunkt er at norske ryrndigheter trar en J'egitim

rett tål å utfdre en forsvarlig fornraltnång av selbestandene'

Derule fozrraltnLng berdref grunnJ.eggende spsrsrnåL om den oko-

logiske balanse 1 det nordLige Atlanterhav. For kyststaten

Norge er det likeLedes av stor betydning å bevare og verne de

Levende ressurser på en Ellk toåte at både vi og frerntidige

generasjoner kan få nrtte av dem'

Dette er bakgrunnen for at Norge, tiL tross f,or de eterke

internasjonal.e kampanJer mot selfangst, har opprettholdt

fangsten, med statlig stdtte-

Norsk selfangst har tradisJonelt vært rettet mot to arter' hen-

holdsvis grønlandssel (harp seal) og klappmyss (hooded seal)'

Grønlan(tsselen opptrer over hele det nOrd-atlantiske område fra

St. Lawrence-bukta ti]" Kara-lravet, mens klappnyssen har et
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ml.ndre utbredalsesområde fra Newfoundland tl-]- Svalbard. Norsk

selfangst b1e I tLd].l.gere år drevet over mer omf,attende geo-

graf,Lslre områd,er, men trar sLden L982 vært begrenset t5-l Vester-

isen dvs. ncrd for Jan Mayen (både gr@n1andsseJ. og klappmyss)

oq L øFtl.sen dvs. drlvl'sf,e].tene J. clet Øst].5.ge Earentshav (kun

grønlandssel ) . Elestandenes større].se' såvel som f angsttall-ene

har varlert tLldels sterkt over tid. Fangsten i Østisen har

vært kvoteregrulert slden 1965, 1 Vesterlsen slclen L971,. I begge

dLsse områder trar de fangstene 1 de senere år J.igget på et

historisk sett relativt lavt nivå. Det kan således nevnes at

den samlede norske seLf,angst tfJor (X99CI) utgjorde 15.453 dyr,

hvorav 15.030 grdnLandssel og 423 klappmyss (5.93L dyr i

VestenLsen, 9.5?,2 dyr i Østlsen). T11 tross for at det nok

gJenstår en del forskning for å f,å n$yaktige bestandsestimater,

er det bred enl"ghet blant forskerne om at bestandene på ingen

måte er truet med overbeskatning.

Fangsten fj.nner norsralt Eted fra e1.utten av mars ti1 mai (unn-

taksvis Junt). Fangstsessngen har vært regulert bl.a. med hen-

blllrk på å urrngå fangst av eelunger. RegJ.erre f,or avLiving av

sel er detalJerte og strenge, og for å sikre en forsvarlig

gJeruromfsrLng av kontroll av f,angsten er det på hvert fart0y en

eelf,angstlnspektør.

Som ledd j. den norElce selforvaltnlng finner det sted et visst

blLateraLt sanarbetde med SovJetunionen (SovJetunlonen står for

ca. 75 & av fangsten i Østlsen, mens den sovJetiske f,angstvirk-

samhet i Vesterisen er ner sporadisk og gjennomgående be-

skJeden). Dette sanarbeld foregår i en felles ad hoc arbeids-

gruppe, nedsatt Lnnen ranmen av Den blandede norsk-sovJetiske
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fiskerikommisJon. Arbeldsgruppens mandat har omfattet gjensidig

rapportering om fangst og forsknlng siste år, vurdering av

selbestandene, utarbeidelse av forslag til f,angstkvoter og

andre beetemmelser for kommende sesong, samt gJensldig infor*

masl.on.og avtale om forstcningssannarbej.d for påfølgenae år. I

l-989 bl-e det for første gang nedsatt en lCES-arbeidsgruppe for

gr$nlandssel og klappmyss. Disse bestandene bLe også behandLet

av ACft'! på nøtet 1 november 1989, hvor både norske og sovje-

tlske forskere deltok. ICES-arbeldsgmppen hadde imidJ-ertid

lkke noe møte t 1990 og det forelå derf,or J.ngen anbefaling fra

ICES (ACFM) for 1991.

Den norske selfonral.tning ut$ves direhte gJerrnorn særskilte for-

shrLfter, som fastsettes av Flskerldepartementet forut for hver

fangstsesong (normalt i februar). Som ledd L f,orarbeldet blir

selfangstsBdrsmål f$rst behandlet i Selfangstrådet, som normaLt

mdtes i Januar. Selfangstrådet oftpnevnes av RegJerLngen for 4-

års perioder, og har medlemnner fra forvaltnJ.ngen (Fiskeridirek-

toratet og de ber$rte departernenter), Havforskningeinstituttet

og selfangstnæringen (Horges Flskarlag rn.f1. ). På sine møter

gjennomgår Setfangstrådet lnspekt0rrappotrtetr, forskningsrap-

porter, rapllort fra de norsk-sovJetiske selfangstforhandlinger

samt forslag ti1 reguJ.ering av fangsten i den forestående

sesong-

Når det gjelder regureringen av norsk selfangst i inneværende

år, onfattet bEhandtlngen t hovedsak fdlgende ledd: Selfangst-

rådet holdt nØte L8. januar hvoretter Regieringen ultlmo

Januar, på gi=gnnlag av Fiskeridepartenentets redegjØrelse,

fattet beslutnj.ng om hovedelementene i de foreslåtte reguJ-er-
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lngstl].tak. på denne bakgrunn fastsatte Flskeridepartementet

24. februar to forskrifter, hhv. forskrift om reguJ.ering av

fangst av sel I vesterlsen og Østisen i lggl samt forskrft om

utdvelse av selfangst L Vesterisen og Østisen,

I årets regulbringsforskrLft bLe det, lt"kesom 1 IgEg og 1990,

satt forbud mot fangst av unger av årets kuJ-l. Etter Regjer-

ingens behandting av saken bI.e det imidlertid oppLyst at

RegJerlngen vll ta standpunkt til. spørsmåLet on ungefangst

etter at resultatene fra de onfattende selundersdkelsene under

SJøpattedyrprogrammet forel.Lgger ved sLutten av 1991, M.h.t.

fangstkvotene X Veeterisen kan norske fartØyer her fange LnntiL

5.400 gr$nlandsEel, På grunn av den korte fangstperioden og

nanglende flåtehapasltet bl..e klappmyssfangsten begrenset tLl en

kvote på 1.0O0 dyr, se.lv om f,orskernes tl-lrådninger ga rom for

fastsettelse av et vesentlig hdyere fangsttall, f'angstsesongen

ble fastsatt tll 10. aprll - 5. mai for grgnlandssel og 26.

mars - 5. mai for klappmyss, med adgang ti1 forlengelse dersom

vær- og lsforheldene tll.sI'er det. I Østisen kan norske fartøyer

iår f,ange irrntdl 9.500 grdnlandssel J. SovJetunlonens økonomLske

sone. Fangstperioden er her satt til. 23. mars - 20. apri.J-, med

adgang tLl forlenge,J.se Lnnt5.l 10- mai-

I forskrj-ften om utØwel-se av årets selfangst gjentas i hovedsak

det strenge regelvertc som man allerede har hatt I en åruekke. I

tlllegg Lnneholder den nye f,orskrift en de3. krav som Lnnebærer

oPPfdlging av forslag tål endringer i'regelverket fremsatt av

den granskningskomrnlsJon Eom Regjeringen 24. februar 1989

o;rpnevnte for å gJennongå og vurdere den måten norsk selfangst

hadde vært drevet på i årene J-982 - 1988. Bakgrunnen for
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KommisJonens oppne.,rnlng var påetander om graverende brudd på

forskriftene om fanEstnetoder i sel.fangsten. KommisJonens

nandat var å gJerrnongå og vurdere tJ-d3.Lgere fangstl"nspektdr Odd

F. trindbergs rapport og så langt som mulig .lrans fiknopptak fra

fairgste"n. I Vesteiisen. VLdere.skulle 6gfr. gjennqmgå og \ rrdere

rappoiteng fra selfairgstlnsf:ektørånå 1 årene 1982-88'og alt

ti1gJengelig materlale orn gJeruromfdrlngen av selfangsten- Kom-

misJonen ble også bedt om å rnmdere tLl-tak som måtte flnnes

nØdvendlg for å håndheve fangstregJ"ene. RegJeringens gransk-

nl.ngskonmLsJon, som omfattet ffentredende norske og utenlandske

eksperter, avgta sLn rapport 5. septenber 199O. I rapporten ble

de alvorligste påstander om regelbrudd og brutalitet awist som

gnrrurløse. Etter KonnrlsJonensi mening var det l.ml.dlertld behov

for en del endringer i fangstf,orskrLftene' og KommI-sJonen ut-

arbeidet forslag tiJ. nye forskrlfter-

De viktigste endrl-ngsforslagene varl

- Krav om år11g stcyteprøve for skytterne på selfangstskutene

- Nye regler orn krav tiJ- våpen oE ammunLsJon

- storre vekt I slagkroken, sotn bare tlllateE brukt på unger

- Forbud not å avlive unger J- dieperJ-oden

- InnskJerping av påbudet om å bruke bakapik,/slagkrok på dyr

som er skutt

- Blodtappinel skal alltid $kje på isen

- Reglene gis en noe endret systematikk

De viktigste forslagene om endringer I håndhevelse og

opplæring:
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Det kreves kurs med bestått teoret1sk prøve som vilkår for

delta å fangsten

AJourf@rte regJ.er sendes ut til fangstfolk og inspektdrer

hwert år

Utarbei.dqls.g' 1v lqstquks.ionshefte,. :so.m. distribugfry til

fangstfolk og inspektSrer

Inspektdr på hver skute

Kurs for nye inspektører '.;..

UtlysLng av ånspekt$ratl-tlingene

Klarere regler om i"nspektgrenes arbeådsoppgaver og

begrensning av adgangen til virksonhet utenom inspeksjonen

I de nye forskrif,ter er granskningskommisJonens forslag i det

alt veeentJ.J.ge. btLtt fulgrt opp. I spørsnålet om ungefangst går

LmLdLertl,d forskrLftene et skrLtt lenger enn KommlsJonen: Mens

KonmisJonen bare anbefalte forbud mot fangst av unger i die-

perloden, sstter f,orskriftene - som bestemt av Regjeringen -

forbud mot all ungef,angst Lår.

Selv on det nye regelverk på en rekke punkter er mer detaljert

og strengere erur tJ.d1igere, er regelverket J.ikeveJ. et uttrykk

for kontinultet J- forhoJ.d tLl det som også tLdl-I.gere var en

hovedsak: Hensiirten med reglene er nå som tldlJ.gere å silrre at

fangsten gjennomføres på ordnet, ef,fektiv og human måte, rned så

nl,nilnaL LideLse som mu1lg for dyrene.

Det tdr være kjent far denne forsamling at norsk selfangst i en

årrekke har vært gJenstand for negativ J-nternasjonal publi-

s5-tet, som igJen trar gitt nærj.ng ti]. protestaksioner m.v. av

varierende styrke og omfang. Vår oppfatning er at den tlldels
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sterkt fØ].e].ses1adede tcritiklc som har vært rettet mot norsk

sel-forval-tning, er i h$yeste grad uberettiget og åpenbart

basert på manglende kunnskaper, rnisforståelser og vrangfore-

stilllnger, om man da l"kke skal mlstenke våre krj.tikere for

direkte uedle motiver. Det er imidlertid ingen tvil om at det
.:' ., . .:

internasJonale opinionspress mot den norske selfangst har

Båført næringen stor skade. Ssm særllg eksempel her skaf nevnes

E!'.ts'forbud,nbt'imp'ort-arr"{iisse''$e,ilp:roduk'te:c.; r-"midl.ertådng'fnå.

1983 og senere gjort permanent i 1989. Vå har gJentatte grangier

protestert overfor EF-Ko$nisjonen og pekt på at lmportforbudet

strider mot frLhandelsavtaten nellom Norge og EF, såve1 som mot

EFrs forBlikteLser under GÅTT-avtalen, men ti1 ingen nytte.

EF's importforbud, sammen ned det negative internasjonale

opinLonsklima fordvrLg, har gJennom det sLste desenniurn bidratt

tj.l en sterk forverring av markedsmullghetene for den tidligere

l$nnsomme norske selfangstnæring. Næringen har derfor j- de

senere år blltt avhenglg av offentJ.tg st6tte for å kunne

overleve. Overordnede ressursforrraltningsmessige og $koLoglske

hensyn, herrrnder lkke nlnst hensynet tiL en rasjonelL

fiskeriforvaltning, tllsier imidlertid at seLbestandene også i

fremtiden gJøres gJenstand for en rasJoneLl og bærekraftig

beskatnlng. Det er derfor norske mlmdigheters BoLitikk å st@tte

en fortsatt opprettholdelse av vår selfangstnærlng' sgi det er

vårt håp at næri-ngen påny kan gJenvinne sin naturllge plass som

et Levedyktig element i vår nasJonale økonomi, som også i

frentiden t hØy grad vil rnåtte baseres på en balansert og

forsvarli.g utnyttelse av de fornybare ressurser i havet.


