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Norges interesser og kunnskapsbehov i Antarktis



Meld. St. 32 (2014 – 2015)
Norske interesser og politikk i Antarktis

• Norge har lange tradisjoner som polarnasjon også i sør, 
og norsk antarktispolitikk har ligget fast over lang tid.

• Hovedlinjen er en bevist holdning til Norges spesielle 
interesser som kravshaver kombinert med innsats for at 
samarbeidet under traktaten skal være velfundert og solid.



Norges interesser i Antarktis

Norges interesser er knyttet til:
• Norge som kravshaver.
• Norge er part til Antarktistraktaten.
• Norge er også part til flere andre mellomstatlige 

avtaler som – sammen med selve traktaten – ofte blir 
omtalt som «Antarktistraktatsystemet».

- Konvensjonen for bevaring av antarktiske selarter (CCAS), fra 1972. 
- Konvensjonen for bevaring av marine levende ressurser i Antarktis

(CCAMLR), fra1982. 
- Konvensjonen for vern av albatross og petrell (ACAP) av 1979 og som er en underavtale under 

Bonn-konvensjonen om vern av trekkende arter av ville dyr. 

• Norge har betydelige næringsinteresser i Antarktis.



Norges interesser

Med Klima – og miljødepartementet som ståsted:
• Begrepet "forpliktelser" er sentralt
• Vi ivaretar Norges interesser gjennom å følge opp forpliktelsene vi har 

etter Traktaten og Miljøprotokollen til Antarktistraktaten.
• Vår egen forskrift om miljøvern og sikkerhet i Antarktis

Arbeidet under ATCM og CEP
Vår myndighetsutøvelse
Definerer våre kunnskapsbehov



The Protocol on Environmental Protection to the Antarctic 
Treaty

ARTIKKEL 2 OVERORDNEDE MÅLSETTINGER
• Partene forplikter seg til et omfattende vern av miljøet i Antarktis og avhengige 

og tilknyttede økosystemer, og utpeker herved Antarktis til verneområde, som 
skal være viet fred og vitenskap.

ARTIKKEL 3 MILJØPRINSIPPER
• 1. Bevaring av miljøet i Antarktis og avhengige og tilknyttede økosystemer og 

Antarktis' egenverdi, herunder områdets villmarkskarakter og estetiske verdier 
samt verdien som et område som kan benyttes til vitenskapelig forskning, særlig 
forskning av vesentlig betydning for forståelsen av det globale miljø, skal være 
grunnleggende hensyn i planlegging og gjennomføring av all virksomhet i 
Antarktisområdet.



Miljøprotokollen artikkel 2 og 3 er styrende for arbeidet i CEP og 
danner også grunnlaget for vår myndighetsutøvelse.

Forskrift om miljøvern og sikkerhet i Antarktis
Kapittel 1. Innledende bestemmelser
§ 1.Formål
• Å verne miljøet i Antarktis og dets avhengige og tilknyttede 

økosystemer.
• Bevare Antarktis' egenverdi, herunder villmarkskarakter og estetiske 

verdier.
• Å opprettholde områdets verdi for vitenskapelig forskning. 



Kunnskapsbehov

• Et godt kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for at partene under 
Antarktissamarbeidet skal kunne forvalte miljøet i traktatområdet på 
en god og effektiv måte i tråd med Miljøprotokollens mål og 
prinsipper.

• Det samme gjelder for vår utøvelse av myndighet etter vår forskrift. 



Virkemidler

Forskning og miljøovervåkinger er de sentrale virkemidlene.

Meld. St. 32 (2014-2015) : 

• Forskning er viktig for at vi skal oppfylle pliktene våre etter 
Miljøprotokollen.

• Norsk forsknings- og overvåkingsaktivitet skal være helt sentralt i 
norsk nærvær og aktivitet i Antarktis og de omkringliggende 
havområdene.



To andre forhold:

• Antarktis også har stor vitenskapelige verdien som referanseområde 
for forskning knyttet til globale klima og miljøutfordringer. 

• Norsk Antarktisforsking skal bidra til å befeste norsk nærvær i 
Antarktis, og styrke Norges rolle og innflytelse i det internasjonale 
Antarktissamarbeidet.



Kunnskapsbehovene

• Kunnskapsbehov KLD definerer eller omtaler, er i all hovedsak relatert 
til de forpliktelser vi sammen med de andre partslandene har knyttet 
til forvaltningen av miljøet i Antarktis og vår myndighetsutøvelse.

• Det skjer i dag omfattende kunnskapsinnhenting i 
Antarktissammenheng innenfor mange fagfelt, men det er fremdeles 
store hull i kunnskapsgrunnlaget.



Ytre og indre påvirkningsfaktorer

• Flora, fauna, økosystemer og kulturminner i Antarktis er under stadig 
større press fra interne og eksterne påvirkningsfaktorer som virker 
sammen i et komplekst samspill. 

• Ytre påvirkninger, forhold som er et resultat av aktiviteter utenfor 
Antarktis, har trolig mer betydning for miljøutviklingen i Antarktis enn 
den aktivitet som finner sted på kontinentet. 



Kunnskapsutfordringene

De største kunnskapsutfordringene vi ser er knyttet til:
• Klimaendringer
• Havforsuring
• Forurensning 
• Fremmede arter
• Turisme og ekspedisjoner
• Høsting (marin)
• Forskning



Klimaendringer og havforsuring

• Pågående globale klimaendringer vil påvirke både det fysiske og biologiske miljøet 
i Antarktis. Kan potensielt endre kontinentets karakter i stor grad. 

• Antarktisisen er også den største jokeren i prognosene om framtidens havnivå. 
• Isbreene som fôrer isbremmene akselererer som følge av oppløsning av 

isbremmen. Det som skjer med isbremmene har også betydning for dyrelivet. 
• Til nå er det bare få studier som har sett på virkningene av havforsuring i 

Antarktis. Det er imidlertid vist at havforsuring kan ha en negativ effekt på tidlige 
stadier av krill. 

• Foto: Norsk Polarinstitutt



Turisme

• I dag kommer rundt 40 000 turister til Antarktis hvert år. 
De fleste besøkende kommer med cruiseskip og går i land 
på kontinentet. Foto: Øystein Overrein, NP

• Små, private båter samt ekspedisjoner (ski, klatring etc)
• Aktiviteten er konsentrert til de områdene som har spesielle natur- eller 

kulturminneverdier, og som dermed antas å være mest sårbare.
• Manglende kunnskap, blant annet om biologiske forekomster og påvirkninger på 

de mest besøkte stedene. 
• Vanskelig å fastslå i hvilken grad økningen i turisme har effekter på natur- og 

kulturmiljøet, og dermed kommer i konflikt med de overordnede miljømålene. 



Skipsfart

• Forskningstokt.
• Forsyninger til forskningsstasjonene
• Fiskeriaktiviteten
• Turismevirksomheten                                                           Foto: Øystein Overrein, Norsk Polarinstitutt

• Økende skipstrafikken i Antarktis, og en økt risiko for negative miljøhendelser og 
akutt miljøskade. 

• Det har de siste årene vært en rekke hendelser av større eller mindre 
alvorlighetsgrad.



Introduserte arter, miljøgifter og forsøpling

• Introduserte arter er et tema som blir viet stadig større oppmerksomhet i 
Antarktissamarbeidet. 

• Naturlig ny utbredelse av arter er en ting. Introduksjon av nye arter er noe annet. 
Frø og insekter med klær og gods, dyr og planter festet på skipsskrog.

• Det er funnet høye nivåer av langtransporterte insekts – og plantevernmidler i 
sørjo i Dronning Maud Land. Til nå er det gjort få studier av effekter av miljøgifter 
på dyrelivet i Antarktis. 

• Bouvetøya ligger lengst unna noen menneskelig bosetning på kloden, men tross 
den lange avstanden til folk og utslippskilder, finner havplasten veien også hit.



Fiskeriene

• Krill er en nøkkelart i det arktiske økosystemet, og viktig mat for hval, 
pingvin, blekksprut, sel, sjøfugl og fisk. 

• Har vi i dag nok kunnskap om krillbestandens tetthet og utbredelse, 
og hva betyr klimaendringene for krillbestanden?

• Har dagens fiskerier noen effekter på bestanden?
• Bifangst, linefiske
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Forskning som virksomhet

• Det er i dag rundt 70 sommer- og helårsstasjoner i drift på 
kontinentet.

• Store drivstoffdepoter, fare for uhell.
• Utslipp av sot og gråvann.
• Feltarbeid.
• Genererer store transportbehov på kontinentet.



Norges interesser og kunnskapsbehov

Hovedlinjen i norsk Antarktispolitikk 
• Bevist holdning til Norges spesielle interesser som kravshaver kombinert med innsats for at 

samarbeidet under traktaten skal være velfundert og solid.

Norges interesser:
• Norge er kravshaver.

• Norge er part til Antarktistraktaten.

• Norske næringsinteresser i Antarktis.

Kunnskapsbehovene:
• I all hovedsak relatert til forpliktelsene etter Miljøprotokollen

og til vår myndighetsutøvelse.

• De utfordringene vi nå ser på miljøområdet


