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Karmenu
Vella

Pederis
Pildegovics

KLINKENDE KLAR:
Fiskeriminister Per
Sandberg gir ikke ved
dørene når det gjelder
EUs snøkrabbefangsting i
Svalbardsonen.
FOTO: ARNE FENSTAD

Norge lar seg ikke presse av EU
] SNØKRABBE
Snøkrabbekonﬂikten
mellom EU og Norge
ﬁkk ingen løsning etter
samtalene denne uka.
Fiskeriminister Per
Sandberg forbeholder
seg retten til å «ta ut»
ﬂere fartøy.
Arne Fenstad
Tromsø
Tirsdag snakket Sandberg med
EUs fiskerikommisær Karmenu Vella om den pågående
konﬂikten om retten til å ﬁske
snøkrabbe i Svalbardsonen.
Forrige uke ble det latviske
fartøyet «Senator» arrestert
av Kystvakten etter å ha ﬁsket
krabbe i Svalbardsonen.
– Jeg slo klart og tydelig fast
overfor Vella at om det kommer ﬂere EU-fartøy på vår kontinentalsokkel, så forbeholder
vi oss retten til å ta dem ut, slik
vi har gjort med dette skipet,
sier Sandberg til FiskeribladetFiskaren.
EU mener de har lik rett som
norske fartøy til å ﬁske der og
har ensidig utstedt lisenser
til EU-fartøy i Svalbardsonen.
Norge mener sokkelen er norsk
og har stengt ute EU-fartøyene.

Tilbyr forhandlinger
Under forrige kvoteforhand-

linger ble EU tilbudt snøkrabbekvoter i bytte mot andre
arter, men takket nei. Under
tirsdagens samtaler gjentok
Sandberg tilbudet.
– Mine folk og Vella sine folk
skal nå sette seg ned sammen.
Vi står fast på våre posisjoner.
Vi er tydelige og vi er trygge
på at vi har jussen på vår side,
både i forhold til sokkelen og
Svalbardtraktaten. For meg
var det bare å slå fast hvilken
posisjon Norge har, at vi står
fast på det vi har uttalt. Det har
vi signalisert ﬂere ganger og
det kommer til å bli gjentatt
ﬂere ganger av ulike ministre
framover nå. Jeg gjentok forslaget vårt om å forhandle om
et kvotebytte. Det handler om
at vi kan gi litt på snøkrabbe,
men da skal vi selvfølgelig ha
noe tilbake, sier han.
– Trekker EU lisensene etter
dette møtet?

”

Jeg slo klart og tydelig fast overfor Vella
at om det kommer ﬂere
EU-fartøy på vår kontinentalsokkel, så forbeholder vi oss retten til å
ta dem ut
Per Sandberg, ﬁskeriminister

– Det er det som skal diskuteres nå, for det var lisensene som
kom så overraskende på oss.
Og uansett hva som ligger til
grunn for dette benkeforslaget
som har blitt vedtatt, så er det
for oss helt merkelig at EU velger en slik prosess, det er helt

nytt at man plutselig gir lisens
uten å konferere med oss og etter at de ble tilbudt å forhandle
om kvoter. Dette kom bardust
på oss. Det er overraskende,
særlig i den situasjonen vi er i
hvor EU og Norge bør ha samtaler om Brexit, sier Sandberg.

500 tonn
Pederis Pildegovics, reder for
«Senator», mener forslaget Norge tilbød under forrige runde
med forhandlinger var latterlig.
Ifølge ham ble det tilbudt 500
tonn, som er om lag halvparten
av det hver av hans ﬁre båter
ﬁsker i året. Sandberg sier på
sin side at det ikke ble tilbudt
en konkret mengde under forhandlingene. Han vil ikke si
hvor mye han er villig til å gi.
Pildegovics’ rederi er ilagt
tilsammen 1 150 000 kroner i
bot og inndragning, mens skipperen ﬁkk 50 000 kroner i bot.

De har foreløpig ikke vedtatt
boten.

Støtter seg på Russland
Den underliggende konﬂikten
om at EU ikke anerkjenner
sokkelen rundt Svalbard som
norsk, har heller ikke kommet
nærmere en løsning.
– Det er ikke noe nytt, den
diskusjonen. Men vi er trygg
på at vi har retten på vår side.
Det som ligger til grunn nå
ble anbefalt i forhold til sokkelkonvensjonen i 2009. Og
vi er trygge på at både Norge
og Russland står fast på dette.
Vi hadde en runde på dette da
delelinjen mellom Norge og
Russland ble tatt opp, så både
Norge og Russland er trygge
på at vi har retten på vår side,
sier Sandberg.
arne.fenstad@fbﬁ.no
Mobil: 930 58 868

Anbefaler kompromiss med EU
Stipendiat
ved Fridthjof
Nansens
institutt,
Harald
Sakarias
Brøvig Hansen, mener
konﬂikten
har to muHarald
lige utfall. Et
Sakarias
hvor partene Brøvig Hansen
setter hardt
mot hardt, der konﬂikten

trolig blir avgjort av en
internasjonal domstol. Det
andre utfallet er at Norge
unntaksvis tilbyr EU krabberettigheter.
– Setter man hardt mot
hardt, er sjansen større for
at saken går til en domstol.
Norge vil gjøre alt de kan for
å unngå at dette havner i en
internasjonal domstol. Norge
har gode muligheter for å
vinne en slik rettssak, men
konsekvensene hvis de ikke

vinner vil være veldig alvorlige. Det lureste for Norge er
å søke kompromiss. Hvis det
ender med et kompromiss,
vil Norge uansett holde på sin
tolkning av traktaten og ikke
innrømme at sokkelen ikke er
norsk, sier Hansen.
Tre EU-fartøy ble arrestert
for å ﬁske snøkrabbe på norsk
sokkel i Smutthullet i fjor.
Mot slutten av året utstedte
EU egenhendig lisenser til
16 fartøyer i Svalbardsonen.

«Senator» var et av fartøyene som hadde lisens, men
ble oppbrakt av Kystvakten
forrige uke. Under Arctic
Frontiers-konferansen i
Tromsø denne uka har både
EU-minister Frank BakkeJensen og ﬁskeriminister
Per Sandberg hatt samtaler
om snøkrabbekonﬂikten
med EUs ﬁskerikommisær
Karmenu Vella.

