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Sammendrag 

I denne avhandlingen har jeg undersøkt problemstillingen «Hvorfor vil ikke Norge la 

EU fiske snøkrabbe i Svalbards havområder, og hvordan kan dette forklare driverne bak 

Norges posisjon når det gjelder Svalbards maritime soner?». Jeg utledet følgende tre 

hypoteser med bakgrunn i henholdsvis nyrealisme, liberal governmentalisme og 

konstruktivisme:  

• H1: Den sentrale driveren bak den norske posisjonen i Svalbardkonflikten er ønsket å 

bevare statens suverenitet, gitt det internasjonale systemets anarkiske struktur  

• H2: Den sentrale driveren bak den norske posisjonen i Svalbardkonflikten er press fra 

nasjonale interesseorganisasjoner    

• H3: Den sentrale driveren bak den norske posisjonen i Svalbardkonflikten er 

miljønormer fremholdt av internasjonale institusjoner og ikke-statlige organisasjoner 

Jeg har besvart problemstillingen kvalitativt ved å undersøke snøkrabbedisputten som 

case, med prosessporing, dokumentanalyse og intervjuer som metoder for innhenting og 

analysering av data. Dokumentutvalget har bestått av offentlige myndighetsdokumenter som 

omhandler snøkrabbe, supplert med nyhetsartikler om samme tema, og jeg har foretatt 

intervjuer med representanter fra departementer, interesseorganisasjoner og faginstanser. 

Min analyse gir hold til både H1 og H2: Norge vil ikke la EU fiske snøkrabbe i de 

maritime sonene utenfor Svalbard fordi dette ville ha gått bekostning av Norges evne til å 

bevare egen suverenitet opp imot Russland og norske fiskeriorganisasjoners interesser. De 

samme driverne kan forklare den norske posisjonen knyttet til Svalbards maritime soner.  

Videre fant jeg at den norske posisjonen i snøkrabbedisputten verken gjenspeiler eller 

begrunnes i normen om håndtering av fremmede arter eller institusjoner og organisasjoner 

som fremholder denne. H3 må derfor avises. Dette kan tolkes som at miljønormer og 

normentreprenører har mindre påvirkning på norsk politikk i Svalbardområdet enn det man 

kanskje skulle tro, gitt den miljøpolitiske konteksten som lenge har vært fremtredende for 

både norsk og internasjonal Svalbard-politikk. 

Disse funnene impliserer at Norge trolig vil fortsette å forsøke å teste ut sin tolkning 

av Svalbardtraktaten, slik de har gjort med forbudet mot fangst av snøkrabbe. Det er vanskelig 

å se for seg at det vil komme reaksjoner fra hverken EU eller Russland som gjør det for 

kostbart for Norge å fortsette å kjempe for gjennomslag for sitt syn. I en bredere, arktisk 

sammenheng kan vi forvente å se at Norge fremmer politikk som viser handlekraft og 
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prinsippfasthet for å signalisere ovenfor Russland at man ikke er til å herse med, samtidig som 

man vil unngå å provosere Russland for mye. Vi vil også kunne se at norske myndigheter går 

langt i å forsvare fiskerinæringens interesser. Dette kan ha betydning for internasjonalt arktisk 

samarbeid og kan gå på bekostning av miljøhensyn.  

Mine funn viser at forvaltning i arktiske havområder omfatter flere forskjellige 

politiske hensyn, og derfor bør belyses fra flere teoretiske perspektiver. For videre forskning 

på dette feltet vil det derfor være viktig å ta i bruk ulike teoritilnærminger for å best mulig 

forstå den komplekse politiske virkeligheten som forvaltningen av disse havområdene 

omfattes av. I lys av de siste hendelsene knyttet til utfordringer av det norske synet på 

Svalbardtraktatens omfang, ser det ut til at det ikke kommer til å bli mangel på 

ressurshåndteringskonflikter i forbindelse med forvaltning av Svalbards maritime soner. Dette 

understreker behovet for mer forskning for å bedre forstå koblingen i internasjonal politikk og 

Norges posisjon i, og utformingen av, politikk som omhandler Svalbard og Svalbards 

havområder.  
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Abstract  

In this thesis I have examined the research question “Why will Norway not let the EU 

fish snow crab in the marine areas surrounding Svalbard, and how can this explain the 

drivers of the Norwegian position regarding the maritime zones of Svalbard?”. I derived the 

following three hypotheses based on neo-realism, liberal intergovernmentalism and 

constructivism, respectively:   

• H1: The key driver of the Norwegian position in the Svalbard controversy is the wish 

of maintain the state’s sovereignty, given the anarchic structure of the international 

system   

• H2: The key driver of the Norwegian position in the Svalbard controversy is pressure 

from national interest organizations  

• H3: The key driver of the Norwegian position in the Svalbard controversy is 

environmental norms held by international institutions and non-governmental 

organizations 

I have answered this research question qualitatively through examining the snow crab 

dispute as a case, with process tracing, document analysis and interviews as methods for 

obtaining and analysing data. The document selection has consisted of public government 

papers concerning snow crab, supplied with news articles over the same theme, and I have 

completed interviews with informants from ministries, interest organizations and advising 

research institutes.  

My analysis gives support to both H1 and H2: Norway will not let the EU fish snow 

crab in the maritime zones of Svalbard because this would have happened at the expense of 

Norway’s ability to maintain its own sovereignty against Russia and Norwegian fishery 

organizations interests. The same key drivers explain the Norwegian position related to the 

maritime zones of Svalbard.  

Further, I found that the Norwegian position in the snow crab dispute neither reflects 

or is justified in reference to the norm of handling of invasive species or institutions holding 

this norm. H3 is thus rejected. This can be interpreted to mean that environmental norms and 

norm entrepreneurs has less impact on Norwegian policy concerning the Svalbard area than 

what one might think, given the context of environmental politics that has been prominent in 

both Norwegian and international Svalbard politics for a long time.  
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These findings implicate that Norway probably will continue to try to test their 

interpretation of the Svalbard treaty, as they have done with the prohibition against catching 

of snow crab. It is difficult to imagine reactions from EU or Russia that makes it too costly for 

Norway to continue to fight for approval of their view. In a broader, Arctic sense we might 

expect to see a Norway that promotes politics which shows ability to act and adhesion to 

principle to signal to Russia that one is not to bully with, while simultaneously one would 

avoid provoking Russia too much. We might also see that the Norwegian government goes a 

long way to defend the interests of the fishery industry. This can have implications for 

international Arctic collaboration, possibly at the expenses of environmental considerations.  

My findings show that resource management in Arctic marine areas relates to many 

different political considerations, which thus should be examined from multiple theoretical 

perspectives. For future research in this field, it will therefore be important to a range of 

theoretical approaches to better understand the complex political reality. Considering the 

recent episodes related to challenges of the Norwegian view on the Svalbard treaty, there will 

probably not be a lack of resource management conflicts related to management of the 

maritime zones of Svalbard. This underlines the need for more research to better understand 

the link between fundamental drivers in international politics and the Norwegian position in, 

and in the designing of, politics for Svalbard.  
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1. Innledning 

1.1. En høyaktuell hundreåring  

9. februar 2020 fylte Svalbardtraktaten 100 år. Traktaten (1920, artikkel 1) stadfester 

at alle landområder og tilhørende territorialsjø er underlagt norsk suverenitet. At 

Svalbardtraktaten ga Norge suverenitet over øygruppa ga Norge grunn til å feire. Det ble blant 

annet gjort med historiens lengste sakte-tv-sending, hvor NRK tok med seerne på en seilas 

rundt øygruppa (Tømmerbakke, 2020). Men ikke alle var like fornøyde med at traktaten har 

overlevd tidens tann. Den russiske utenriksministeren (2020) markerte hundreårsdagen ved å 

minne om at traktaten også skal gi lik tilgang til å ankomme og drive økonomisk virksomhet 

på øya, og han inviterte norske myndigheter til en samtale for å drøfte lettelser av 

begrensningene som er pålagt russiske aktører. Russiske myndigheter uttalte med dette mildt 

sagt skepsis til Norges forvaltning av Svalbardområdet.  

Russland har stilt spørsmålstegn ved den norske håndhevingen av Svalbardtraktaten 

siden traktaten ble etablert og tidvis utfordret norsk praksis i Svalbards havområder. Det er de 

ikke alene om. Svalbard, eller rettere sagt Svalbards havområder, er og blir den største 

kontroversen i det arktiske hav. For mens Norge mener at Svalbardtraktaten slutter ved 

territorialsjøens grense, hvor Havretten overtar, har Russland lenge hevdet at dette området 

må regnes som åpent hav. Et tredje syn, som fremholdes av en rekke andre stater og EU, er at 

Svalbards maritime soner må regnes som gjenstand for traktaten (Ø. Jensen, 2014, s. 102-106; 

Molenaar, 2012, s. 14-18). Grovt sett kan vi dermed skille mellom tre hovedposisjoner: den 

norske posisjonen innebærer at Norge har rett til ressursene på Svalbards kontinentalsokkel og 

i en sone på 200 nautiske mil fra grunnlinjene utenfor Svalbard; den russiske posisjonen gir 

alle land har rett til å unytte ressursene her; og EUs posisjon fordrer at alle traktatpartene har 

lik tilgang til ressursene under like vilkår i disse havområdene.  

Spørsmålet om Svalbardtraktatens omfang har blitt brakt opp på den internasjonale 

dagsordenen av en av områdets nykommere; snøkrabben. Uenigheten rundt hvilke 

forvaltningsregler som skal gjelde for ressursene i Svalbards havområder innebærer at det 

også er uenigheter om hvem som har rett til å fange snøkrabbe her. Fra januar 2015 forbød 

Norge all fangst av snøkrabbe på norsk sokkel (Forskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe, 

2014). Da EU to år senere likevel valgte å autorisere 20 fartøy lisenser for fangst av 

snøkrabbe i dette området, var den daværende norske fiskeriministeren Per Sandberg beskjed 

til EU klar: «Vi kommer ikke til å gi en eneste krabbe» (NTB, 2017a). EU-lisensieringen ble 
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ikke bare tolket som et brudd på norsk lov; - det var starten på snøkrabbedisputten mellom 

Norge og EU.  

Samtidig har Norge lisensiert egne fartøy til å fiske snøkrabbe. Norge hevder at stater 

som ønsker å fange snøkrabbe på norsk sokkel, inkludert Svalbard, må få eksplisitt samtykke 

av norske myndigheter (NFD, 2019). EU ser derimot på dette som en forfordeling av norske 

fiskere i farvann som i prinsippet – i henhold til EU – skal være styrt av Svalbardtraktatens 

prinsipper om lik tilgang og likebehandling (Østhagen & Raspotnik, 2018, s. 63). Ulike 

tolkninger av Svalbardtraktatens omfang har dermed betydning for hvordan de to partene 

forholder seg i spørsmålet om hvem som skal ha rett til å fange snøkrabbe i havområdene 

utenfor Svalbard.   

Disputten er tilsynelatende en uenighet mellom Norge og EU om hvordan snøkrabbe i 

Svalbards havområder skal forvaltes. Samtidig har Norge mange hensyn å ta i Svalbard-

politikken. De søker på en og samme tid å håndheve norsk suverenitet, holde spenningsnivået 

mellom Norge og Russland på et lavt nivå, fremme internasjonal rett, ivareta norske fiskeri- 

og petroleumsinteresser, og bevare det biologiske mangfoldet til havs. Disse målene går ikke 

alltid overens. Det gjør det desto mer interessant å se på hva som gjør at enkelte interesser 

settes høyere enn andre.  

Utenrikspolitikk handler nettopp om hvilke interesser som ligger til grunn for staters 

handlinger i det internasjonale samfunnet. Å se nærmere på hvilke drivere som ligger til grunn 

for den norske posisjonen i kontroversen rundt Svalbards havområder er derfor et interessant 

og relevant spørsmål for fagfeltet internasjonale relasjoner. Som en ressurskonflikt som 

nettopp berører kontroversen rundt Svalbardtraktatens omfang egner snøkrabbedisputten seg 

godt som en case til å belyse dette spørsmålet.  

1.2. Arktis – en arena for ressurskamp? 

Da en russisk ubåt plantet et flagg på bunnen av det arktiske hav i 2007, dannet det seg 

en forestilling om at et kappløp om ressursene i Arktis var nært forestående (Dodds, 2012, s. 

58). Tanken om at et stadig mindre isdekket Arktis ville gjøre det mulig å utnytte olje, gass og 

andre naturressurser i regionen førte til en «gold rush»-mentalitet og provokative påstander 

om Arktis som en arena for ressurskamp, ressurskrig og maktspill (Young, 2011, s. 186-187). 

Mulighetene for økt ressursutnytting befestet forestillingen om at den tidligere utilgjengelige 

regionen ville preges av ressurskamp i tiden framover.  
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Denne forestillingen har imidlertid ikke manifestert seg i virkeligheten. Tvert imot 

finner Young (2011, s. 186) at de arktiske statene søker å håndtere utfordringer i regionen 

gjennom etablerte internasjonale regler som Havretten og samarbeidsinstitusjoner som 

Arktisk råd. Young peker her på at internasjonale og regionale institusjoner er sentrale 

mekanismer for å håndtere uenigheter i Arktis. Disse institusjonene bidrar til en forutsigbare 

relasjoner i arktisk politikk. Forestillingen om Arktis som en arena for ressurskamp må derfor 

nyanseres. 

Dette betyr likevel ikke at Arktis er en konfliktfri region. For selv om forestillingen 

om ressurskamp ikke har blitt en realitet, har uenigheter om forvaltning av ressurser i arktiske 

maritime områder uomtvistelig funnet sted. Spesielt i Nordøst-Atlanteren og Barentshavet har 

vi flere eksempler på dette: 

I 2002 ble det russiske krigsskipet Severomorsk sendt inn i fiskevernsonen (heretter 

FVS) utenfor Svalbard, trolig som et svar på at norske myndigheter året før hadde arrestert en 

russisk tråler i samme område (Bruusgaard, 2006, s. 29). I 2003 begynte det russiske 

seismikkselskapet Marine Arctic Geological Expedition å undersøke havbunnen ved Svalbard 

under påskudd av å gjøre vitenskapelige undersøkelser, til tross for at Norge på daværende 

tidspunkt ikke hadde åpnet dette området for oljeleting (Pedersen, 2009a, s. 32). I 2005 

motsatte den russiske tråleren Elektron seg ordinær rettsforfølgelse etter å ha blitt funnet 

skyldig i flere brudd på fiskeribestemmelsene og stakk i stedet av fra den norske kystvakten – 

med to norske inspektører om bord (Fermann & Inderberg, 2013, s. 231). Og i 2007 oppsto 

det en fortsatt vedvarende krangel mellom EU, Færøyene, Island og Norge om hvem som har 

rett til å fiske nordøstatlantisk makrell (Totland, 2020, s. 6). 

Foruten makrelldisputten har de nevnte eksemplene på ressursforvaltningskonflikter i 

Arktis skjedd i Svalbards havområder. Det er ingen tilfeldighet. Den største kontroversen i 

forvaltningen av arktiske havområder dreier seg nettopp om havområdene rundt Svalbard. 

Svalbardtraktatens artikkel 1 stadfester at  

De høie kontraherende parter er enig om å anerkjenne under de vilkår som er fastsatt i 

nærværende traktat Norges fulle og uinnskrenkede høihetsrett over Spitsbergenøgruppen, som 

foruten Bjørnøya eller Beeren-Eiland omfatter alle øer mellem 10° og 35° lengde øst for 

Greenwich og mellem 74° og 81° nordlig bredde, særlig: Vest-Spitsbergen, Nordostlandet, 

Barents' Øy, Edge-Øy, Kong Karls Land. Hopen eller Hopen-Eiland og Prins Karls Forland 

tillikemed alle de øer, holmer og skjær, som hører dertil (Svalbardtraktaten, 1920). 
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Med Svalbardtraktaten fra 1920 er det med andre ord enighet om at alle landområder 

og tilhørende territorialfarvann er underlagt norsk suverenitet. Siden Svalbardtraktaten ble 

signert, har det imidlertid blitt opprettet nye juridiske maritime soner i internasjonal havrett. 

Spesielt viktig for Svalbardsaken er kyststaters rettigheter til ressursene på sin 

kontinentalsokkel (heretter KS) og deres rett til å opprette en eksklusiv økonomisk sone 

(heretter EØS).  

Ifølge Havrettskonvensjonen (1982, artikkel 55 og 56; artikkel 76 og 77) har kyststater 

enerett til å utforske og utnytte ressursene innenfor en EØS på opptil 200 nautiske mil 

(tilsvarende 370,4 kilometer) og en KS som omfatter alt av havbunn og undergrunn som 

henger sammen med landterritoriet opptil 200 nautiske mil. Dersom sokkelen strekker seg 

utover 200 nautiske mil, gir Havretten (1982, artikkel 76) kyststater muligheten til å søke om 

en forlenget sokkel. Havretten gir kyststater suveren rett til å undersøke og utnytte ressurser i 

disse sonene. Uenigheten om Svalbards maritime områder dreier seg om Svalbardtraktatens 

omfang i forhold til disse nyvinningene i internasjonal rett som kom etter at traktaten var 

fremforhandlet, signert og tredd i kraft.   

Mens Norge mener at Svalbardtraktaten slutter ved territorialsjøens grense, hvor 

Havretten overtar, fremholder andre stater og EU at Svalbards maritime soner må regnes som 

gjenstand for traktaten (Molenaar, 2012, s. 15-26). Den norske posisjonen innebærer at Norge 

har rett til ressursene på Svalbards KS og i en sone på 200 nautiske mil fra grunnlinjen, mens 

den andre posisjonen vil gi alle traktatpartene tilgang til ressursene under like vilkår i disse 

havområdene. Russland har med jevne mellomrom, men en viss inkonsistens, påberopt seg et 

tredje syn; nemlig at sonene bør regnes som internasjonalt farvann (Østhagen & Jørgensen, 

2020, s. 170). Dette betyr at traktatpartene ikke er enige om hvem som har rett på tilgang til 

ressursene i havområdene, selv om Norge forvalter disse i henhold til Svalbardtraktaten.   

Norge har imidlertid foreløpig unngått direkte konflikt om spørsmålet, og har i stedet 

etablert en ikke-diskriminerende FVS rundt Svalbard og samarbeider generelt tett og godt 

med en rekke stater og EU om fiskeriforvaltning i havområdene. Under denne overflaten av 

kompromiss og samarbeid lurer like fullt muligheten for disputter knyttet til hvem som har 

rett til å forvalte og utnytte de marine ressursene.   

1.3. Mulige drivere i arktiske ressurskonflikter 

Vi finner ulike forklaringer i litteraturen på hvilke drivere som ligger bak staters 

posisjon i ressurskonflikter i Arktis. For eksempel mener Fermann og Inderberg (2013, s. 262) 
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at den norske arrestasjonen av Elektron skjedde som et forsvar av norske fiskeriinteresser, 

men at også ønsket om å bekrefte suverenitetshevdelse og befeste den norske fortolkningen av 

forvaltningsregimet spilte inn. Mens de to første årsaksforklaringene baserer seg på den 

realistiske antakelsen om at det internasjonale systemets anarkiske struktur gjør overlevelse 

og sikkerhet til statens overordnede mål, trekker den siste antakelsen fram at stater kan 

benytte seg av regimer for å fremme sine interesser (Fermann & Inderberg, 2013, s. 234). I 

begge tilfeller utgjør anarkiet den sentrale driveren bak statens posisjon.  

I makrelldisputten fant Totland (2020, s. 12) at press fra interne fiskeriorganisasjoner 

var en sentral årsak til statenes posisjon i kvoteforhandlingene. Han lener seg på Putnams 

antakelse om at staters atferd dannes gjennom samhandling både på nasjonalt og 

internasjonalt plan. Her ser vi at nasjonale interesseorganisasjoner kan utgjøre en driver bak 

staters posisjoner i ressurskonflikter.  

En tredje forklaring kan være knyttet til miljønormer fremholdt av internasjonale 

institusjoner og ikke-statlige organisasjoner. For selv om institusjoner nyanser forestillingen 

om Arktis som en arena for ressurskamp, kan de også tenkes å bidra til å forme statens 

interesser. Teoretikere som Keck og Sikkink (1999, s. 67-73) mener at institusjoner og ikke-

statlige organisasjoner kan påvirke stater til å adoptere normer og derigjennom forme deres 

interesser.  

For eksempel anbefaler Agenda 21-programmet fra FN-konferansen i Rio de Janeiro i 

1992 «føre var-prinsippet» som rettesnor for fiskeriforvaltningen (Hallenstvedt & Dørum, 

2020). Denne institusjonen oppmuntrer med dette verdens stater til å sette miljøhensyn i 

førersete i forvaltningen av fiskeriressurser. Det kan hevdes at den derigjennom gjør 

miljøhensyn til en sentral interesse hos staten i ressursspørsmål. Dette gjør normer fremholdt 

av institusjoner til potensielle drivere bak staters politikk. Dersom miljøhensyn er en interesse 

som motstrider andre staters interesser, kan det oppstå konflikt. 

1.4. Mulige drivere bak norsk Svalbard-politikk  

Litteraturen gir altså hold for å peke på ønsket om å opprettholde egen suverenitet, 

press fra nasjonale interesseorganisasjoner og normer fremholdt av institusjoner og ikke-

statlige organisasjoner som mulige forklaringsfaktorer bak staters posisjoner i 

ressurskonflikter i Arktis. Dette synes også å være tilfelle når det kommer til norsk Svalbard-

politikk. I sin studie av hvordan norsk atferd i Svalbardområdet begrenses av eksterne faktorer 

finner Pedersen (2008, s. 916-917) at hensynet til fred og stabilitet har lagt føringer på norsk 
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Svalbard-politikk i flere tilfeller. Han trekker blant annet fram etableringen av en FVS i stedet 

for en ordinær EØS, kystvaktens mildere håndheving av fiskerireguleringer, og 

myndighetenes mindre strenge håndtering av petroleumsreguleringer som eksempler på dette.  

Ifølge Pedersen (2008, s. 917) retter norsk Svalbard-politikk seg etter ønsket om å 

unngå konfrontasjon med andre stater – spesielt Russland, som ansees som en særlig trussel 

på bakgrunn av sine maktressurser. Også Tiller og Nyman (2015, s. 145) peker på at norske 

myndigheter har avstått fra å etablere en EØS fordi de frykter reaksjoner fra et mektigere 

Russland. Og så sent som i mars 2020 påpeker Jørgensen og Østhagen (2020, s. 187-188) noe 

av det samme når de skriver at det overordnede maktforholdet mellom Norge og Russland 

ikke bør overses, særlig ikke i lys av Ukrainakrisens etterdønninger. Observasjonene til 

Pedersen, Tiller og Nyman og Jørgensen og Østhagen viser at det anarkiske systemet, hvor 

Norge som småstat har mindre makt relativt til Russland, kan være en viktig driver i norsk 

Svalbard-politikk.  

Når det kommer til forholdet mellom nasjonale interesseorganisasjoner og norsk 

Svalbard-politikk peker Pedersen (2009b, s. 150) på at det har blitt gjort lite forskning på 

hvilken påvirkning interne forhold har spilt. Dette innebærer at litteraturen om nasjonale 

interesseorganisasjoners påvirkning på norsk Svalbard-politikk er mangelfull. En viktig del av 

norsk politikk i Svalbards maritime soner er imidlertid fiskeripolitikken. Tiller (2008, s. 938) 

finner bevis for at interne fiskeriorganisasjoners blir inkludert i hele den fiskeripolitiske 

beslutningsprosessen og derigjennom har påvirkning på norsk fiskeripolitikk. I 

fiskeripolitikken er det derfor grunn til å hevde at nasjonale interesseorganisasjoner kan 

påvirke norsk politikk. Fordi fiskeripolitikken også er en sentral del av norsk Svalbard-

politikk, kan vi derfor tenke oss at fiskeriorganisasjoner kan være en viktig driver bak den 

norske posisjonen i Svalbardkonflikten mer generelt.  

Til slutt finnes det også hold i litteraturen for å hevde at miljønormer fremholdt av 

institusjoner kan være mulige drivere bak den norske Svalbard-politikken. Miljøbekymringer 

har lenge vært en del av Svalbard-politikkens kontekst. Allerede før Svalbardtraktaten jobbet 

norske miljøvernere med å utvikle miljøpolitikk for Svalbard, særlig med tanke på å få vernet 

sårbar flora og fauna (Barr, 2017). Etter den kalde krigen var det tiltak mot forurensning av 

Arktis som sto i fokus, blant annet manifestert i Declaration of the Protection of Arctic 

Environment, som skulle bli forløperen til Arktis råd (Lundbo, 2018).  

I de seneste år har særlig kampen mot oljeindustrien i Arktis vært sentral. Globalt har 

kampanjer som Greenpeace-initiativet «Save the Arctic» (2020) preget dagsordenen, og i 
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Norge beskrives striden om hvor iskanten skal ligge, det vil si hvor langt nord oljeindustrien 

skal få utvinne olje, som «politisk sprengstoff» (Rommetveit & Topdahl, 2020). Også 

tungvektere som USA og EU har løftet miljøaspektet i sin arktiske politikk. Under Obama-

administrasjonen var beskyttelse av det arktiske miljøet og styrkning av internasjonalt 

samarbeid for dette formålet en viktig del av USAs arktiske politikk (Det hvite hus, 2013, s. 

2-3), og å støtte opp forskning for å møte miljø- og klimautfordringer og jobbe for bærekraftig 

bruk av ressursene i regionen beskrives som hovedmål i EUs arktiske politikk (the European 

Commision, 2016). Miljøaspektet står dermed fram som et tydelig trekk ved norsk og 

internasjonal Svalbard-politikk.  

Det finnes flere eksempler på at miljønormer har blitt adoptert av stater (Dauvergne, 

2018; Falkner, 2006). Et konkret eksempel på hvordan miljønormer har blitt adoptert i norsk 

arktisk politikk er Arktisk råd-arbeidsgruppen Arctic Monitoring and Assessment Programme 

(AMAP) sitt arbeid med å kartlegge persistente organiske forurensinger har ført til konkrete 

anbefalinger om hvilke stoffer som burde reguleres (Rottem, Prip & Soltvedt, 2018, s. 18-19). 

Disse anbefalingene kan sees på som en miljønorm fremholdt av Arktisk råd. Når Norge 

følger opp anbefalingene fra AMAP-gruppen følger de denne miljønormen. Eksempelet viser 

derfor at miljønormer fremholdt av internasjonale institusjoner kan være drivere bak norsk 

Svalbard-politikk.  

1.5. Disputten om snøkrabbe 

For å undersøke hvilke faktorer som driver Norges posisjon i Svalbardkonflikten, vil 

jeg ta utgangspunkt i snøkrabbedisputten mellom Norge og EU. Uenigheten dreier seg om 

hvem som skal ha rett til å utnytte ressursene i Svalbards maritime soner. Norge har foreløpig 

forbudt all fangst av snøkrabbe på norsk sokkel. Dette har ikke blitt respektert av EU, og 

Norge har avsluttet alle offisielle forhandlinger om fiske av arten. I fordelingen av kvoter til 

fiske i sonen har Norge generelt lent seg på et argument om historiske rettigheter, og samtidig 

byttet kvoter i Barentshavet med tredjeland for kvoter i disse landene. Snøkrabben, derimot, 

er en ny art i Svalbardområdet, og dette bringer spørsmålet om Svalbardtraktatens omfang på 

ny opp på dagsordenen. Snøkrabbedisputten rører dermed ved statens grunnleggende syn på 

hvordan Svalbardområdet skal forvaltes.  

Snøkrabbedisputten er en god anledning for Norge til å prøve ut sitt syn på hvordan 

havområdene rundt Svalbard burde forvaltes. Å stå i konflikt med EU på denne relativt 

begrensede saken er mindre kostbart for Norge enn det en åpen konflikt om 

Svalbardtraktatens omfang i seg selv ville vært. Som Kaiser, Kourantidou og Fernandez 
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(2018, s. 345) skriver: “The lower costs of participating in, and in litigating controversy over, 

the crab fishery make the industry an excellent proxy for determining the applicability of the 

Svalbard Treaty to continental shelf resource extraction”. Dette gjør snøkrabbedisputten til en 

godt egnet case for å si noe om hvilke drivere som ligger bak Norges posisjon i 

Svalbardkonflikten mer generelt.  

I litteraturen om forvaltning av snøkrabbe i Svalbardområdet er det generelt en enighet 

om at de uløste utfordringene knyttet til de nye maritime sonene gjør spørsmålet mer 

omfattende enn forvaltning av levende maritime arter andre steder. For eksempel peker Tiller 

og Nyman (2017, s. 31) på at «the complexities and unresolved issues relating to maritime 

zones and the fluidity of the Svalbard Treaty, makes the potential list of interested parties 

substantially larger and more complex». Svalbardtraktaten sier som tidligere nevnt ingenting 

om hvordan KS eller havområdene utenfor territorialsjøen skal forvaltes. Dette gir rom for 

ulike tolkninger av hvordan ressurser som mineraler og fisk her skal fordeles og forvaltes da 

Svalbardtraktaten og Havretten har ulike regler for dette.  

Andre akademikere er mer direkte når det kommer til hva som gjør forvaltning av 

snøkrabbe mer komplekst enn forvaltning av marine levende arter generelt. Østhagen og 

Raspotnik (2018, s. 58) slår fast at snøkrabbedisputten har flere dimensjoner ettersom «olje 

lurer bak snøkrabbesammenstøtet mellom EU og Norge», som en konsekvens av uenighet om 

Svalbardtraktatens omfang.  

Kaiser, Kourantidou og Fernandez (2018, s. 339-346) argumenterer i lignende baner 

for at «The rights to the Snow Crab as a continental shelf resource are paving the way for 

future rights to other valuable resources lying on top or underneath the continental shelf such 

as oil, gas, minerals etc.”, og de gjør et poeng av at “Norway is acting as though the Snow 

Crab's classification as a sedentary species creates a test case for cementing property rights to 

the Svalbard Continental Shelf”. Fordi det samme regelverket gjelder for sedentære arter (det 

vil si arter som sitter fast på eller må ha jevnlig kontakt med havbunnen for å bevege seg) og 

andre sedentære ressurser, kan tilgang til snøkrabbe bety likerett til å utvinne 

petroleumsressurser for EU og andre interesserte parter.  

Hansen (2017) deler denne oppfatningen: «Snøkrabbe kan i seg selv gi stor økonomisk 

gevinst, men hvis EU vinner frem i snøkrabbedisputten kan dette i tillegg skape presedens for 

utvinning av olje- og gassressurser rundt Svalbard. Hvis ikke snøkrabben regnes som 

eksklusiv norsk, kan ikke automatisk olje- og gassressursene i området gjøre det. Det er derfor 

avgjørende for Norge å vinne saken».  
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1.6. Problemstilling  

Det ser med dette ut til at den gjeldende oppfatningen i litteraturen om 

snøkrabbedisputten er at det ikke handler om snøkrabben i seg selv, men muligheten for at det 

å gi EU tilgang til snøkrabbe vil sette presedens for tilgang til andre ressurser på havbunnen, 

som olje og gass. Samtidig har Norge andre interesser i sin Svalbard-politikk som også kan 

tenkes å spille inn. Spørsmålet er hva som gjør at enkelte interesser settes høyere enn andre: 

hva skyldes egentlig Norges uvillighet til å la EU fiske snøkrabbe i havområdet utenfor 

Svalbard? Handler dette kun om petroleumsinteresser eller ligger det noe mer bak?  

I litteraturen om drivere bak norsk Svalbard-politikk finner vi flere mulige 

forklaringer. Innledningsvis pekte jeg på at det finnes hold i litteraturen for å trekke fram 

ønsket om å opprettholde egen suverenitet, press fra nasjonale interesseorganisasjoner og 

normer fremholdt av internasjonale institusjoner og ikke-statlige organisasjoner som mulige 

drivere bak staters politikk i ressurskonflikter og mer generelt.  

Når det gjelder drivere i snøkrabbedisputten viste jeg at Kaiser, Kourantidou og 

Fernandez (2018, s. 339-346) mener at denne uenigheten er en mulighet for Norge til å teste 

sitt suverenitetskrav over Svalbardhavområder. Østhagen og Raspotnik (2018, s. 62) fant at 

EUs standpunkt i snøkrabbedisputten primært var drevet av nasjonale interessegrupper knyttet 

til fiskeriindustrien i et fåtall av landene, og ikke olje- og gassressurser. De skriver imidlertid 

at det vil være opp til andre å forsøke å forklare hvorfor Norge har stått så hard på sitt, 

ettersom de kun analyserer EUs posisjon og interesser (2018, s. 58). Den norske posisjonen er 

med andre ord ikke undersøkt dypgående. Hansen (2016, s. 40) har i tillegg trukket fram at 

Norge har forpliktet seg til å beskytte det marine miljøet mot fremmede arter. 

Snøkrabbedisputten har derigjennom også et miljøaspekt, og miljønormen knyttet til 

håndtering av fremmede arter kan potensielt ha påvirket den norske posisjonen om å stenge 

for all fangst, men samtidig tillate et begrenset antall kvoter til egne fiskere.  

Tre mulige forklaringsfaktorer bak den norske posisjonen i disputten er dermed ønsket 

om å opprettholde egen suverenitet; - press fra nasjonale interesseorganisasjoner; - og 

miljønormer fremholdt av internasjonale institusjoner og ikke-statlige organisasjoner. De 

samme faktorene kan tenkes å forklare den norske posisjonen angående Svalbards maritime 

soner mer generelt. Ved å ta utgangspunkt i snøkrabbedisputten mellom Norge og EU som 

case, er mitt mål å kunne si noe mer overordnet om hvilke drivere og interesser som ligger til 

grunn for Norges posisjon i Svalbardkonflikten. Koblingene mellom disse mulige driverne, 

snøkrabbedisputten og den norske posisjonen når det gjelder Svalbards maritime soner har 
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imidlertid aldri blitt undersøkt empirisk, og særlig lite oppmerksomhet synes å ha blitt gitt den 

norske posisjonen. Problemstillingen for denne avhandlingen er derfor følgende:  

 «Hvorfor vil ikke Norge la EU fiske snøkrabbe i Svalbards havområder, og hvordan 

kan dette forklare driverne bak Norges posisjon når det gjelder Svalbards maritime soner?». 

I dette kapitlet har jeg gjennomgått relevant litteratur og presentert problemstillingen. 

Måten jeg vil gå fram for å besvare den beskrives i kapittel 2. Deretter følger en redegjørelse 

for teoriene jeg benytter (kapittel 3). Viktige politiske forhold som ligger til grunn for 

konflikten vedrørende Svalbards maritime soner (heretter Svalbardkonflikten) og disputten 

om snøkrabbe mellom Norge og EU (heretter snøkrabbedisputten) blir redegjort for i kapittel 

4. På bakgrunn av dette utleder jeg hypoteser (kapittel 5), før jeg legger fram empirien for 

avhandlingens case, snøkrabbedisputten (kapittel 6). I kapittel 7 analyserer og diskuterer jeg 

denne empirien opp imot hypotesene, før jeg til slutt kommer med noen konkluderende 

merknader (kapittel 8).  
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2. Metode 

2.1. Kvalitativ metode  

I og med at jeg i min avhandling forsøker å forklare hvilke drivere som er årsaken til 

den norske posisjonen i Svalbardkonflikten, kan min undersøkelse betegnes som forklarende. 

Mer presist er jeg ute etter å avdekke hvilke kausale mekanismer, det vil si hvilke 

uobserverbare strukturer som fører til et gitt fenomen (Bennett & Checkel, 2015, s. 44), som 

ligger til grunn for den norske posisjonen. Problemstillingen min fordrer at jeg skal avdekke 

hvorfor noe skjer, og at jeg skal gå i dybden på et fenomen som er relativt lite forsket på fra 

før. Jeg har valgt å benytte meg av kvalitativ metode fordi denne tilnærmingen er godt egnet 

til undersøkelser som kjennetegnes av disse trekkene (Johannessen, Tufte & Christoffersen, 

2016, s. 28, 93, 237 ).  

For å undersøke driverne bak den norske posisjonen i Svalbardkonflikten har jeg valgt 

å gjennomføre en casestudie av prosessen rundt forbudet mot fangst av snøkrabbe. 

Casestudier handler om å gå i dybden på et eller flere tilfeller for å kunne si noe om et større 

fenomen som omfatter slike tilfeller, og det er derfor viktig at casen er representativ for det 

bredere fenomenet (Gerring, 2008, s. 6; 2013, s. 7). Som jeg forklarte i forrige kapittel, er 

snøkrabbedisputten som case godt egnet til å kunne si noe om driverne bak den norske 

posisjonen vedrørende Svalbards maritime soner, da disputten om snøkrabbe nettopp rører 

ved norske myndigheters syn på hvordan ressurser i Svalbards havområder skal forvaltes. 

Min case er i så måte en typisk case; en case som representerer de samme faktorene 

som det overordnede fenomenet (Gerring, 2008, s. 6-7). «Typisk case-designet» er godt egnet 

til å utforske kausale mekanismer og bekrefte eller avkrefte hypoteser (Gerring, 2008, s. 8). 

Da formålet med min avhandling nettopp er å utforske hypoteser om kausale mekanismer i lys 

av de valgte teoriene, passer dette designet godt.  

2.2. Prosessporing  

Jeg har valgt å benytte meg av prosessporing for å analysere min case. Prosessporing 

går ut på å analysere bevis i en case for å kunne utvikle eller teste hypoteser om kausale 

mekanismer (Bennett & Checkel, 2015, s. 7). Denne metoden egner seg godt til å analysere 

min case fordi jeg nettopp tar utgangspunkt i en prosess og fordi formålet med analysen er å 

undersøke kausale mekanismer. 

I tilfeller der det finnes mye teori på feltet, vil det å teste ut hypoteser være mest 

aktuelt. I litteraturgjennomgangen viste jeg at det finnes flere teoretiske bidrag om hva som 
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driver staters politikk i ressurskonflikter i Arktis generelt og den norske posisjonen i 

snøkrabbedisputten spesielt. Kapittel 3 inneholder en redegjørelse for tre teoritilnærminger 

som er relevante for problemstillingen. Jeg vil ta utgangspunkt i disse teoriene for å danne 

hypoteser (kapittel 5) og teste dem opp imot observerbare beviser i prosessen (kapittel 8), i 

tråd med prosessporingsmetoden. Fordi teorier om internasjonale relasjoner er generelle 

antakelser om politiske fenomener og staters atferd, er det nødvendig å utvikle case-

spesifikke, observerbare implikasjoner av den gitte teorier.  (2015, s. 18). Dette gjør jeg i 

delkapittel 6.2.  

Hypotesene kan testes på fire ulike måter. Med utgangspunkt i Bennett og Van Evera 

forklarer Collier konseptene på følgende måte:  

(Tabell 1: prosessporingtester for kausale slutninger. Adaptert fra Collier, 2015, s. 825)  

 Tilstrekkelig for å bekrefte kausal 

slutning 

Nei Ja 

Nødvendig for 

å bekrefte kausal 

slutning 

Nei Straw-in-the-

wind-test 

Smoking-gun-

test 

Består: gir 

støtte til hypotesens 

relevans, men 

bekrefter den ikke 

Består: 

hypotesen bekreftes 

Består ikke: 

hypotesen elimineres 

ikke, men svekkes i 

noen grad 

Består ikke: 

hypotesen elimineres 

ikke, men svekkes i 

noen grad 

Konsekvenser 

for rivaliserende 

hypoteser 

- Består: 

svekkes i noen 

grad 

Konsekvenser 

for rivaliserende 

hypoteser 

- Består: 

svekkes i 

betydelig grad 
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- Består ikke: 

styrkes i noen 

grad 

Består ikke: 

styrkes i betydelig 

grad 

Ja Hoop-test Doubly 

decisive-test 

Består: gir 

støtte til hypotesens 

relevans, men 

bekrefter den ikke 

Består: 

bekrefter hypotesen og 

eliminerer andre 

Består ikke: 

hypotesen elimineres 

Består ikke: 

hypotesen elimineres 

Konsekvenser 

for rivaliserende 

hypoteser 

- Består: 

svekkes i 

betydelig grad 

Består ikke: 

styrkes i betydelig 

grad 

Konsekvenser 

for rivaliserende 

hypoteser 

- Består: 

eliminerer 

dem 

Består ikke: 

styrkes i betydelig 

grad 

 

Testene indikerer i hvor stor grad et bevis bekrefter eller avviser en hypotese og 

rivaliserende hypoteser. Dersom et bevis passerer straw-in-the-wind-tester vil hypotesen 

styrkes, men ikke bekreftes og det motsatte vil være tilfelle med rivaliserende hypoteser. Det 

samme gjelder for hoop-tester, men dersom beviset feiler denne testen vil hypotesen kunne 

avvises. I smoking-gun-tester vil et passerende bevis bekrefte hypotesen, men feiling vil ikke 

avvise den fullstendig. Bevis som passerer doubly decisive-tester vil bekrefte hypotesen og 

avvise rivaliserende hypoteser. Doubly decisive-tester er imidlertid uvanlig i 

samfunnsvitenskapen (Collier, 2011, s. 827). I stigende rekkefølge styrker eller svekker disse 

bevistestene de ulike hypotesene, men det er ikke å forvente at hypotesene blir uomtvistelig 

bekreftet eller avvist.   
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Til tross for at prosess-sporing egner seg godt til min problemstilling, er også dette en 

metode med noen ulemper. Det kan være lett å grave seg så dypt ned i en enkelt case at man 

overser den større sammenhengen denne casen er en del av, og man kan samtidig bli bundet 

til en bestemt måte å tolke hvordan kunnskap kan frembringes på (Checkel, 2005b, s. 3-4). 

For å unngå disse mulige fallgruvene er det nødvendig å ta veloverveide beslutninger knyttet 

til innhenting og analysering av data, samt være åpen på hvilket epistemologisk utgangspunkt 

man har. Jeg redegjør for disse punktene videre i dette kapitlet.  

I samfunnsvitenskap er det vanlig å kombinere dokumentanalyse med andre metoder, 

noe som er kjent som metodetriangulering (Johannessen et al., 2016, s. 99 og 230). 

Metodetriangulering innebærer altså å bruke ulike metoder for å undersøke en 

problemstilling, og i min avhandling benytter jeg dette grepet ved å ta i bruk både 

dokumentanalyse og intervjuer.   

2.3. Dokumentanalyse  

Dokumentanalyse går ut på å samle inn og analysere tekstdata for å finne fram til 

viktige sammenhenger og informasjon som er relevant for det fenomenet man undersøker 

(Johannessen et al., 2016, s. 97). Metoden innebærer altså å systematisk undersøke og tolke 

relevante tekster.  

I kvalitative undersøkelser har utvalget av dokumenter og informanter et klart mål, og 

dette innebærer at utvelgelsen skjer strategisk, det vil si på bakgrunn av hensiktsmessighet 

heller enn representativitet (Johannessen et al., 2016, s. 115). Målet er ikke å trekke et utvalg 

som er representativt for populasjonen i sin helhet, men som kan gi forskeren den 

informasjonen som trengs for å svare på problemstillingen. Offisielle dokumenter uttrykker 

noe om hva norske myndigheter mener, og er derfor et godt utgangspunkt for å forklare den 

norske posisjonen, slik hensikten er med min avhandling. Dette gjør dokumentanalyse til en 

egnet metode for min avhandling.  

Jeg har tatt utgangspunkt i alle norske offisielle myndighetsdokumenter om snøkrabbe, 

herunder referater fra debatt i Stortinget, EU/EØS-nytt, høringsbrev og høringssvar, referater 

fra møter i Europautvalget, proposisjoner, skriftlige spørsmål, referater fra spørretimen i 

Stortinget, stortingsmeldinger og utredninger.  

Først sorterte jeg myndighetsdokumentene etter dokumenttype, slik at jeg kunne gå 

gjennom en gruppe dokumenter av gangen. Jeg fant deretter frem til relevante data ved å søke 

«snøkrabbe» i dokumentet, lese sekvensen som omhandlet snøkrabbe, og vurdere om det som 
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sto kunne kobles opp til minst en av hypotesene. Jeg fant at 3 referater fra debatt i Stortinget, 

7 EU/EØS-nytt, 1 høringsbrev og 6 høringssvar, 2 referater fra møter i Europautvalget, 5 

proposisjoner, 6 skriftlige spørsmål og svar, 3 referater fra spørretimen i Stortinget, 11 

stortingsmeldinger og 0 utredninger omfattet data som var relevante for hypotesen. 

Dokumentutvalget mitt er kriteriebasert: dokumentene måtte være offisielle dokumenter fra 

norske myndigheter, og inneholde data som kunne kobles til minst en av hypotesene.  

Deretter kopierte jeg tekstutdragene som var relevante for hypotesen og systematisere 

disse etter dato. Dette gjorde jeg for å få fram en kronologisk beskrivelse av hvordan 

snøkrabbe og forbud mot snøkrabbe har blitt diskutert og presentert, slik at prosessen kunne 

analyseres kronologisk. Etter dette systematiserte jeg funnene etter hypotesene og 

delhypotesene, slik at de kunne analyseres i tråd med disse. Til slutt testet jeg hypotesene ved 

hjelp av skjemaet for prosessporingstester for kausale slutninger opp imot de observerbare 

funnene i denne kronologiske og dokumentbaserte fremstillingen av prosessen.  

Jeg har i tillegg gjort et mediasøk i nyhetsdatabasen meltwater for å supplere de 

offisielle dokumentene. Her benyttet jeg søkeordet «snøkrabbe» og så over alle artikler fra 1. 

januar 1990 til og med 8. mai 2020. Det var ingen treff i perioden 1990-2008, og mengden 

treff varierte så fra 5 treff i 2009 til en topp på 443 treff i 2017. Artiklene er i hovedsak blitt 

brukt til å supplere beskrivelsen av snøkrabbedisputten med sitater fra aktuelle representanter 

fra norske myndigheter.   

2.4. Intervjuer  

Kvalitative en-til-en intervjuer kan karakteriseres som en samtale med en struktur og 

et formål, og de egner seg godt når man ønsker å få fyldige og detaljerte beskrivelser av 

personers meninger knyttet til et fenomen, særlig når det som diskuteres er sensitivt 

(Johannessen et al., 2016, s. 143-144). Dette betyr at intervjuer mellom en forsker og en 

informant er en styrt samtale, som er hensiktsmessig dersom man ønsker å få mye 

informasjon om personers oppfatninger av et sensitivt fenomen. Med tanke på at mitt mål var 

å forklare den norske posisjonen på et kontroversielt politisk tema, egner en-til-en-intervjuet 

seg derfor godt.  

Av samme grunner som for dokumentutvalget er utvelgelsen av informanter strategisk. 

Fordi jeg ønsket å beskrive den norske posisjonen, definerte jeg i utgangspunktet mitt utvalg 

som ansatte i relevante departementet som hadde jobbet spesielt med forvaltningsspørsmål 

utenfor Svalbard og som hadde vært involvert i prosessen rundt forbudet mot fangst av 
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snøkrabbe. De relevante departementene omfatter i første rekke Utenriksdepartementet (UD) 

og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), da de henholdsvis har ansvar for utenrikspolitikk 

og fiskeripolitikk (herunder forvaltning av snøkrabbe), men også Klima- og 

miljødepartementet (KLD) kan tenkes å ha relevante innspill knyttet til hvordan snøkrabben 

bør forvaltes i et miljøperspektiv. Mitt opprinnelige utvalg var derfor i likhet med 

dokumentutvalget kriteriebasert, i det at informantene måtte oppfylle visse krav for å bli 

inkludert i utvalget.  

Jeg lagde en intervjuguide (vedlegg 1) tilpasset dette utvalget, og testet denne ut på en 

ansatt ved Fridtjof Nansens institutt. For å identifisere informanter sendte jeg e-post til 

aktuelle ekspedisjonssjefer og avdelingsdirektører i de nevnte departementene, og forklarte at 

jeg var interessert i å intervjue noen i deres avdeling som hadde vært involvert i prosessen 

rundt forbudet mot fangst av snøkrabbe. Jeg tok også kontakt med enkelte 

departementsansatte direkte etter tips fra de ansatte hos Fridtjof Nansens Institutt.  

Dessverre takket de fleste departementsansatte jeg tok kontakt med nei til å delta i 

intervju om denne prosessen. Begrunnelsen for dette var at det i hovedsak var rettsavdelingen 

i UD som hadde ansvar for denne saken, og at de selv ikke anså det som relevant å stille. 

Rettsavdelingen ønsket på sin side ikke å stille til formelt intervju, begrunnet i at 

snøkrabbesaken omfatter en pågående rettstvist.  

Jeg valgte derfor å utvide utvalget til å også gjelde interesseorganisasjoner som kan ha 

forsøkt å påvirke den norske posisjonen i snøkrabbedisputten og Svalbardkonflikten og 

faginstanser som har bidratt til kunnskapsgrunnlaget for beslutningen om å forby fangst av 

snøkrabbe. Selv om ingen av dem kan si noe om norske myndigheters syn, kan 

interesseorganisasjoner gi data som er nyttige i forbindelse med hypotesen om at den norske 

posisjonen er påvirket av press fra nasjonale interesseorganisasjoner og ikke-statlige aktører 

og faginstanser kan forklare kunnskapsgrunnlaget bak forvaltningsbeslutningene.  

Jeg lagde en tilpasset intervjuguide til hver av disse utvalgsgruppene (vedlegg 2 og 3). 

Jeg ønsket å få intervjuer med fiskeriorganisasjoner og miljøorganisasjoner som hadde vært 

involvert i høringsrunden i forbindelse med forbudet mot fangst av snøkrabbe. I tillegg valgte 

jeg å inkludere petroleumsinteresseorganisasjoner, da den gjeldende antakelsen i 

faglitteraturen om snøkrabbedisputten synes å være at tilgangen til snøkrabbe setter presedens 

for tilgangen til olje og gass. I utgangspunktet var rekrutteringsstrategien for 

interesseorganisasjonene kriteriebasert i likhet med utvalgsstrategien for de 
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departementsansatte, men det viste seg å være nyttig å supplere denne med en form for 

snøballmetode. 

Jeg tok kontakt med fiskeriorganisasjonene Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag 

(som begge hadde uttalt seg i høringen, men hadde forskjellig syn), 

petroleumsinteresseorganisasjonene Norsk olje og gass og Industri Energi, og 

miljøorganisasjonene Naturvernforbundet og WWF Norge (de to miljøorganisasjonene som 

hadde fått tilbud om å svare på høringsuttalelsen knyttet til fangstforbudet). Av disse ønsket 

Norsk olje og gass og Industri Energi å stille til intervju. Norges Fiskarlag, Norges 

Kystfiskarlag, Naturvernforbundet og WWF avslo tilbudet, med begrunnelse om at de hadde 

lite arbeidskapasitet for tiden og derfor ikke prioriterte henvendelser fra studenter. 

 Naturvernforbundet henviste imidlertid til Greenpeace, da de mente at denne 

miljøorganisasjonen i stor grad delte deres syn på forvaltning av havområdene rundt Svalbard. 

Greenpeace ønsket å stille til intervju. Jeg valgte også å ta kontakt med en annen 

fiskeriorganisasjon som hadde deltatt i høringsrunden for å få representert dette synet, og fikk 

ja fra Fiskebåt. Jeg tok kontakt med Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet som 

faginstanser. Havforskningsinstituttet ønsket å stille til intervju, mens Fiskeridirektoratet aldri 

besvarte henvendelsen min.  

Informasjonsskriv ble sendt ut til de som ønsket å stille til intervju med en gang dato 

var bestemt. Intervjuene ble gjennomført mellom 2. mars og 7. april. I tillegg hadde jeg to 

uformelle samtaler med departementsansatte som ønsker å forbli anonyme. Da alle 

intervjuene var gjennomført gikk jeg systematisk gjennom alle notatene. På samme måte som 

i dokumentanalysen markerte jeg først data som var relevante for hypotesene. Jeg bestemte 

meg for å presentere dem etter hvem som ble intervjuet heller enn kronologisk eller tematisk 

rekkefølge, fordi tekstutdragene og dataene fra intervjuene var betraktelig kortere enn 

dokumentene. Denne måten å strukturere data på har til hensikt å gjøre det enklest mulig for 

leseren å henge med. Også funnene fra intervjuene ble brukt til å teste hypotesene i tråd med 

skjemaet for prosessporingstester.  

2.5. Ontologisk og epistemologisk perspektiv  

Til slutt vil jeg gjerne redegjøre kort for denne avhandlingens ontologiske og 

epistemologiske perspektiv. Det vil si hvilket syn jeg har på virkeligheten og kunnskap 

(Skirbekk & Gilje, 2007, s. 35), eller min forståelse av den sosiale virkeligheten og hvordan 

man best mulig kan frambringe kunnskap om den.  
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Det store spørsmålet i ontologien er hvorvidt det finnes en virkelig verden uavhengig 

av vår kunnskap om den (Marsh & Furlong, 2002, s. 18). Eksisterer det en objektiv, materiell 

verden «der ute», eller er virkeligheten uløselig knyttet til våre tolkninger av den? Her heller 

jeg mot den førstnevnte tilnærmingen, som Marsh og Furlong (2002, s. 30) kaller et 

fundamentalistisk perspektiv. Dette er en forutsetning for at man skal kunne mene at det er 

mulig å finne kausale sammenhenger mellom politiske fenomener, som er utgangspunktet for 

min undersøkelse. Ontologi i statsvitenskap handler om bestemte deler av virkeligheten 

(Stanley, 2012, s. 94), og det er nødvendig å innta noen grunnleggende antakelser for å 

forklare politiske fenomener. Ulike teorier har hver sine antakelser, og fungerer slik sett som 

ulike briller for hvordan man analyserer politiske fenomener. Jeg redegjør mer utdypende for 

disse teoriene i neste kapittel.  

De viktigste spørsmålene i epistemologien er hvorvidt man kan observere objektive 

forhold mellom sosiale fenomener, og i så fall hvordan (Marsh & Furlong, 2002, s. 19). 

Hvilken kunnskap kan man oppnå om den politiske virkeligheten, og hvordan kan man oppnå 

den? Det første spørsmålet har jeg allerede svart på: det epistemologiske utgangspunktet for 

min avhandling er at det er mulig å finne kausale sammenhenger mellom politiske fenomener. 

Da undersøkelsen er forklarende og jeg i tillegg legger til grunn at det er mulig å generalisere 

årsaksforhold, slik den empiristiske tradisjonen fremholder (Marsh & Furlong, 2002, s. 19), er 

det vel ikke til å stikke under en stol at avhandlingens epistemologiske tilnærming slekter på 

dette perspektivet.  

Mer presist vil jeg nok plassere meg innenfor den realistiske epistemologiske 

posisjonen. Dette betyr ikke nødvendigvis at jeg deler alle de ontologiske antakelsene som 

realister fremholder, men at jeg stiller meg bak deres syn på hva slags kunnskap man kan 

oppnå og hvordan man kan fremskaffe dem. Tre antakelser her er at man kan oppnå kunnskap 

om en objektiv verden, at sosiale fenomener og strukturer kan ha kausale sammenhenger, men 

at ikke alle disse sammenhengene er mulige å observere direkte (Marsh & Furlong, 2002, s. 

30). Dette innebærer at det finnes fenomener og forhold mellom dem som ikke kan sanses, 

men som det er mulig å undersøke ved å se på årsak, virkning eller prosessen rundt dem. I 

min avhandling er det nettopp en slik sammenheng jeg forsøker å avdekke, nemlig hvilke 

drivere som ligger bak den norske posisjonen i snøkrabbedisputten spesielt og i 

Svalbardkonflikten generelt.  
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3. Teori  

3.1. Nyrealisme  

Waltz (1979, s. 95) forklarer at stater bør anses som de viktigste enhetene i 

internasjonal politikk, da «states are the units whose interactions form the structure of 

international political systems». Fordi det er staters samhandling som konstituerer det 

internasjonale politiske systemets struktur, bør stater anes som de sentrale aktørene i 

internasjonal politikk. Andre aktører som insitutsjoner har derimot en lite sentral rolle I det 

nyrealistiske verdensbildet. Mearsheimer (1994/95, s. 7) mener at «institutions are basically a 

reflection of the distribution of power in the world. They are based on the self-interested 

calculations of the great powers, and they have no independent effect on state behaviour”. 

Dette innebærer at institusjoner anses som et maktmiddel for stater, ikke som selvstendige 

aktører. Institusjoner kan med andre ord ikke fungere som drivere bak staters politikk.  

Waltz (1979, s. 103) skriver videre at “the prominent characteristic of international 

politics (…) seems to be the lack of order and of organization”, og han betegner dette fraværet 

av en overordnet myndighet som anarki. En grunnleggende antakelse i nyrealismen er derfor 

at internasjonal politikk er anarkisk, i betydningen av at det ikke finnes noen overordnet 

myndighet. Anarkiet innebærer at en stat aldri har en garanti for at andre stater ikke vil 

angripe den, da det ikke finnes noen overordnet myndighet som kan håndheve denne 

garantien.  

Frykten for at andre stater skal angripe fører til at alle stater må være forberedt på å 

selv bruke makt eller unngå å provosere andre. Denne frykten er ifølge Waltz et 

underliggende trekk bak staters utenrikspolitikk. Som en følge av dette antar han at staters mål 

framfor alle andre mål er å opprettholde sin overlevelse (Waltz, 1979, s. 91-92). Dette 

innebærer at andre mål som å sikre interne næringsinteresser eller forvalte ressurser på en 

bærekraftig måte kommer i andre rekke. Å sikre statens overlevelse handler om å bevare 

statens suverenitet. Følgelig er den viktigste driveren bak statens poltikk i et nyrealistisk 

perspektiv ønsket om å opprettholde egen suverenitet, gitt det internasjonale systemets 

anarkiske struktur.  

Jackson og Sørensen (2013, s. 314) definerer statlig suverenitet som både intern og 

ekstern, der den interne suvereniteten består i at staten har absolutt autoritet over politikk og 

folk innenfor statens territorielle grenser, mens den eksterne suvereniteten innebærer at staten 

anerkjennes som stat av det internasjonale samfunnet, det vil si at den ikke får sin interne 
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suverenitet truet av andre stater. For at en stat skal være suveren må den ha makt- og 

lovmonopol over sitt territorium, og dette monopolet må respekteres av andre stater. Det er 

dette monopolet staten må forsøke å forsvare i det internasjonale anarkiet, og som av 

nyrealister anses som statens hovedanliggende.  

Et viktig begrepspar som fremsettes i realismen er avskrekking og beroligelse; mens 

avskrekking går ut på å fremstille kostnadene ved å angripe en stat som større enn gevinstene, 

handler beroligelse om å begrense provoserende atferd for å unngå å egge opp et angrep 

(Kjølberg, 2015, s. 32-33). Både avskrekking og beroligelse er strategier for å hindre at det 

oppstår militær konfrontasjon. Dette er med på å sikre statens overlevelse i det anarkiske 

systemet.  

Selv om nyrealister anser opprettholdelse av statens suverenitet som den viktigste 

retningslinjen i utenrikspolitikken, har stater i praksis satt økonomiske hensyn høyt i møte 

med andre aktører på den internasjonale arenaen (Fermann, 2013, s. 62-63). Gilpin (1984, s. 

294) medgir at realister i første halvdel av 1900-tallet fokuserte lite på økonomiske faktorer, 

men at økonomiske endringer på 1970-tallet gjorde at flere realister viet oppmerksomhet til 

dette.  

Såkalte myke realister har derfor åpnet for at økonomiske ressurser bør betraktes som 

et aspekt ved maktfordelingen mellom stater (Fermann, 2011, s. 43-44). For eksempel skriver 

Buzan (1991, s. 242) at “relative economic growth (…) plays a major role in determining the 

power of states in the system”. Også Brooks og Wohlforth (2015/16, s. 16) understreker at 

økonomisk kapasitet må medregnes som et element i en stats makt. Nyrealister har dermed i 

økende grad inkludert økonomiske faktorer som en maktfaktor, i takt med at internasjonal 

politikk har handlet mer om økonomi. Ifølge myke realister øker altså økonomiske ressurser, 

som for eksempel fisk, olje eller mineraler, en stats makt. Stater vil derfor være opptatte av å 

sikre seg slike ressurser, slik at de bedre kan ivareta statens overlevelse.   

3.2. Liberal intergovernmentalisme 

Liberal intergovernmentalisme er en klassisk teori om internasjonal integrasjon, der 

det liberale aspektet ligger i at man antar at nasjonale interessegrupper har påvirkning på 

staters utenrikspolitikk (Dokken & Claes, 2011, s. 308). I dette perspektivet anses ikke statens 

interesser for å være faste eller forutbestemte, men avhengige av press fra ulike interne 

aktører som fungerer som drivere bak statens politikk. Til forskjell fra nyrealismen anses 

derfor ikke bare stater som sentrale aktører.  
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En annen motsetning er at liberale intergovernmentalister ikke mener at staters 

politikk drives av en overordnet frykt for andre stater (Moravcsik & Schimmelfennig, 2019, s. 

66). I stedet varierer statens preferanser fra sak til sak og fra stat til stat, avhengig av hvilke 

interessegrupper som vinner fram med sine interesser. Dette betyr ikke at statens interesser 

alltid samsvarer med produsenters interesser, men at press fra ulike nasjonale interessegrupper 

vil være drivende for hvilken politikk en stat fører i en gitt sak. Staten må forsøke å fremme 

disse interessene på den internasjonale arenaen gjennom forhandling med andre stater 

(Moravcsik & Schimmelfennig, 2019, s. 65). Dette gjør liberal intergovernmentalisme til en 

form for tonivå-analyse.  

Ifølge Putnam må staters beslutningstakere forsøke å balansere ønskene fra nasjonale 

interessegrupper med andre staters utenrikspolitikk. De to analysenivåene er innenrikspolitikk 

og utenrikspolitikk. På den innenrikspolitiske arenaen dannes statens interesser i en drakamp 

mellom ulike nasjonale interesseorganisasjoners preferanser, og politikere vil danne 

koalisjoner med enkelte av dem for å oppnå makt og følgelig fremme deres interesser 

internasjonalt (Putnam, 1988, s. 434). Stater har imidlertid sjeldent de samme interessene, og 

det er ofte slik at de statene som har minst behov for en spesiell avtale stiller sterkest i 

forhandlingene (Moravcsik & Schimmelfennig, 2019, s. 67). Ulike interesser kan hindre 

avtaler mellom stater, og forhandlinger i slike situasjoner vil ofte domineres av den parten 

som har minst nytte av at en avtale kommer på plass. Staten må både forholde seg til ulike 

interesseorganisasjoner på det nasjonale nivået og ulike interesser fra stater på det 

internasjonale nivået.  

Selv om statenes ulike interesser gjør samarbeid vanskelig, må statene samtidig 

samarbeide med andre stater for å få gjennomslag for sine nasjonale interessegruppers 

interesser på den internasjonale arenaen. Moravcsik og Schimmelfennig (2019, s. 77) peker 

her på at internasjonale institusjoner gjør samarbeid mellom stater mulig, da de reduserer 

kostnader ved videre forhandling ved å legge til rette for implementering, håndheving og 

utviding av eksisterende avtaler, og reduserer usikkerhet om andre staters preferanser ved å 

legge til rette for informasjonsflyt. Med dette gjør internasjonale institusjoner det mulig for 

stater å forplikte seg til samarbeid, da usikkerheten for at andre stater vil bryte avtaler 

reduseres. Dette betyr imidlertid ikke at institusjoner i seg selv er en driver bak statens 

politikk (Moravcsik & Schimmelfennig, 2019, s. 77). Institusjoner må heller anses som et 

nyttig hjelpemiddel for at stater skal klare å samarbeide og derigjennom få gjennomslag for 

nasjonale interessegruppers interesser på den internasjonale arenaen.   
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3.3. Konstruktivisme   

Et viktig utgangspunkt for konstruktivisme er at normer spiller en sentral rolle i 

hvordan politikk utformes (Tannenwald, 2005, s. 19). Dette betyr at konstruktivister anser 

normer som viktige drivere bak staters politikk, og ikke bare et resultat av makt- og 

interessekamp slik realister og liberalister hevder. Normer er oppfatninger som skiller rett fra 

galt (Tannenwald, 2005, s. 16), det vil si en form for uskrevne regler for «korrekt» atferd. Når 

en norm deles av flere stater snakker man om en internasjonal norm (Björkdahl, 2002, s. 14; 

Raymond, 1997, s. 128). I studiet av internasjonal politikk er det særlig slike normer man er 

opptatte av.  

Et eksempel på at en norm har påvirket staters politikk kan være biosikkerhetsnormen. 

Ifølge Falkner (2006, s. 482) førte denne normen til at Kina styrket sine reguleringer av 

genetisk modifiserbare organismer.  Et annet eksempel kan være anti-mikroplastnormen. 

Dauvergne (2018, s. 579) har vist at denne normen om at mikroplast bør fjernes fra produkter 

har ført til at verdens stater har iverksatt tiltak som har redusert mengden mikroplast som når 

havene. Disse eksemplene viser at normer kan være drivere bak staters politikk. 

Ifølge konstruktivister er det argumentasjon, overbevisning og sosial læring fra ulike 

normentreprenører som fører til at en stat adopterer en norm (O'Faircheallaigh, 2013, s. 156). 

Det som skal til for at en stat skal adoptere en norm er altså at normentreprenører som 

institusjoner og organisasjoner klarer å overbevise nasjonale myndigheter om at det å følge 

normen er det rette å gjøre. Til sammen danner slike institusjoner og ikke-statlige 

organisasjoner det Keck og Sikkink (1999, s. 67) kaller transnasjonale 

beslutningspåvirkningsnettverk, som promoterer normer og forsvarer verdier som ikke er 

knyttet til deres egeninteresse. Dette innebærer at disse aktørene skiller seg fra typiske 

interesseorganisasjoner som forsøker å påvirke staters politikk for egen vinning. For enkelhets 

skyld vil jeg betegne disse to ulike organisasjonstypene som henholdsvis ikke-statlige 

organisasjoner og interesseorganisasjoner.  

En måte påvirkningsaktører kan få stater til å adoptere normer på er å bruke det Keck 

og Sikkink (1999, s. 72-73) kaller moralske pressmiddel, hvor påvirkningsaktørene bidrar til 

at dårlig atferd blir kritisert og sett ned på. Det er også mulig for påvirkningsaktørene å bruke 

mer materielle pressmidler, som går ut på å koble den aktuelle normen eller saken til 

materielle goder som penger (Keck & Sikkink, 1999, s. 72-73). Det kan da etableres en form 

for internasjonal premieringsordning, der god atferd for eksempel blir premiert med 

muligheter for lån eller bistand.    
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Normer må ofte bli institusjonalisert til et sett med konkrete regler eller avtaler for å 

kunne adopteres av flere stater (Finnemore & Sikkink, 1998, s. 900). Her er internasjonale 

institusjoner sentrale. I relasjon til eksemplene nevnt ovenfor kan det trekkes fram at FN 

jobbet for å få til en internasjonal avtale om biosikkerhet på 90-tallet (Falkner, 2006, s. 482) 

og at FNs miljøprogram i 2017 lanserte en kampanje for å redusere marin plastforurensing 

(Dauvergne, 2018, s. 597). Checkel (2005a, s. 804-806) forklarer at institusjoner kan forstås 

som promotører av sosialisering, hvor aktører retter seg etter normer ved at de «lærer en 

rolle» eller faktisk akseptere disse normene. Institusjoner er slik sett en sosialiseringsarena, 

hvor statene lærer hva slags atferd som er riktig og gal. Stater følger disse normene for å 

framstå som gode eller fordi de aksepterer at det er det rette å gjøre.  

Konstruktivister mener at institusjoner kan ha en selvstendig effekt på staters atferd 

(Keohane & Martin, 1995, s. 46). Dette betyr at konstruktivister ser på internasjonale 

organisasjoner og regimer som selvstendige aktører på den internasjonale arenaen, og at disse 

kan påvirke staters interesserer og politikk. Institusjoner har dermed en langt mer selvstendig 

rolle i den konstruktivistismen enn i realistiske og liberale perspektiver.  

Bernstein (2013, s. 127) hevder at “attention to norms (…) seems especially important 

in a policy arena driven largely by a perceived imperative to alter human behaviour and it’s 

interaction with the natural environment”. Han peker her på at det er spesielt viktig å rette 

fokus på normers betydning for politikk når det kommer til miljø- og klimafeltet, da dette er et 

område som er drevet at et ønske om å endre menneskelig atferd. Også Keck og Sikkink 

(1999, s. 67) trekker fram miljødebatter som et politisk felt hvor påvirkningsnettverk har vært 

spesielt viktige. Videre understreker Bernstein (2013, s. 127-136) at de fleste internasjonale 

normer uttrykkes eksplisitt i dokumenter etablert av internasjonale organisasjoner, at 

internasjonale organisasjoners «læring av normer» har bidratt til å fremme internasjonale 

miljønormer, og at faglitteraturen på feltet har eksplodert. Miljønormer er altså fremmet av 

internasjonale organisasjoner, og det finnes en ekspansiv litteratur som omhandler hvordan 

dette har påvirket staters politikk.  

Gjennom de mange dokumentene som har resultert ut fra FN-konferansene har 

verdens stater i mer eller mindre grad forpliktet seg til å følge opp mål om å ivareta biologisk 

mangfold. Internasjonale og nasjonale ikke-statlige organisasjoner jobber også for å fremme 

disse normene. For konstruktivister betyr dette at miljønormer kan sies å ha påvirket staters 

politikk, slik også eksemplene med biosikkerhet- og anti-mikroplastnormen viser. Dette 

innebærer at man sett fra et konstruktivistisk perspektiv vil hevde at miljønormer fremholdt av 
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internasjonale institusjoner eller nasjonale ikke-statlige organisasjoner er sentrale drivere bak 

staters politikk.  
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4. Politisk bakteppe  

4.1. Svalbardtraktatens opprinnelse  

Øygruppa Svalbard befinner seg i det nord-øst-atlantiske hav (Molenaar, 2012, s. 3-4), 

og defineres i Svalbardtraktaten som alle øyer mellom 10 og 35 øst og 74 og 81 nord 

(Svalbardtraktaten, 1920, artikkel 1). Svalbard betegner altså et flertall av arktiske øyer. Etter 

området ble oppdaget av Willem Barentsz i 1596 ble det gjenstand for hvalfangst og pelsjakt, 

og med dette oppstod spørsmålet om hvem som skulle ha rettighet til disse ressursene 

(Pedersen, 2006, s. 341). Uenighet om tilgang til marine ressurser har med andre ord lenge 

preget Svalbard-politikken.  

Flere stater gjorde krav på øygruppa utover 1600-tallet, men med nedgang i 

hvalfangsten ble disputten foreløpig lagt på is og Svalbard forble et «terra nullius», (Thuesen 

& Barr, 2020) et ingenmannsland (Helgesen, 2020). Da eierskap til ressursene ble mindre 

aktuelt, ble også suverenitet over territoriet de befant seg på mindre interessant. På 1900-tallet 

ble det imidlertid startet ekspansiv gruvedrift på Svalbard, noe som fikk 

suverenitetsspørsmålet på dagsordenen igjen (Thuesen & Barr, 2020). Statusen som 

ingenmannsland gjorde det vanskelig å forvalte mineralutvinning, og behovet for en 

forvaltningsmyndighet var presserende. Fraværet eller tilstedeværelsen av muligheter for 

ressursutvinning på Svalbard har gått hånd i hånd med suverenitetskrav og behov for et 

forvaltningsregime.  

Mellom 1910 og 1914 ble det avholdt flere konferanser om hvordan øygruppen skulle 

administreres, uten at man oppnådde enighet om dette (Ulfstein, 1995, s. 39-41). Dette endret 

seg etter første verdenskrig. Tyskland ble som krigens tapende part holdt utenfor 

forhandlingene om Svalbard, og Russland var på sin side opptatte med revolusjon og 

borgerkrig (Østreng, 1974, s. 27). Norge, som hadde stått i tjeneste til de allierte og hatt større 

sivile tap til havs enn noen annen stat, forventet en belønning og så sitt snitt til å bruke dette 

som forhandlingskort (Rossi, 2015, s. 128-129). Samtidig vente norske forhandlere seg til 

Danmark med lovnader om norsk anerkjennelse av Dansk Grønland i bytte mot dansk 

anerkjennelse av det norske suverenitetskravet over Svalbard (Rossi, 2015, s. 128-129). De 

endrede maktforholdene etter første verdenskrig kombinert med gode diplomatiske evner la 

dermed til rette for at forhandlingene om Svalbard kunne lede til en enighet, hvor Norge kom 

godt ut.  



Tiril Vold Hansen Vår 2020 Masteravhandling i statsvitenskap 

26 

 

Svalbardtraktaten ble inngått på fredskonferansen i Paris i 1919, og ble med bare et 

par års mellomrom ratifisert av Nederland, Storbritannia, Danmark, USA, Italia, Frankrike, 

Sverige, Norge og Japan (Svalbardtraktaten, 1920). På bakgrunn av at vestmaktene ikke 

anerkjente den revolusjonære regjeringen i Russland, ble de utelatt fra konferansen (Ulfstein 

& Holtsmark, 2020). Norske myndigheter var imidlertid opptatte av å legge til rette for en 

framtidig tilslutning fra russisk side, og la derfor til en bestemmelse som sikret Russland de 

samme rettighetene på Svalbard som de øvrige traktatpartene (Ulfstein & Holtsmark, 2020). 

Manglende russisk tilslutning kunne bety at Russland ville utfordre norsk suverenitet på 

Svalbard i framtiden, noe en helst ville unngå fra norsk side.  

Russiske myndigheter gikk med på å anerkjenne norsk suverenitet over Svalbard i 

bytte mot norsk anerkjennelse av Sovjetunionen som stat (Rossi, 2015, s. 131-132), og sluttet 

seg formelt til traktaten i 1935 (Ulfstein & Holtsmark, 2020). Politisk legitimitet for den 

nyopprettede Sovjetunionen var derfor avgjørende for at russiske myndigheter skulle tilslutte 

seg Svalbardtraktaten. Traktaten har siden blitt tiltrådt av til sammen 53 stater 

(Svalbardtraktaten, 1920), med Nord-Korea som en av de siste i 2016 (The maritime 

executive, 2016). Dette innebærer at det er internasjonal enighet om at Svalbard skal forvaltes 

i tråd med traktatens prinsipper, inkludert at Svalbard underligger norsk suverenitet.  

4.2. Svalbardtraktatens forutsetninger  

Svalbardtraktatens artikkel 1 (1920, artikkel 1) stadfester at «De høie kontraherende 

parter er enig om å anerkjenne under de vilkår som er fastsatt i nærværende traktat Norges 

fulle og uinnskrenkede høihetsrett over Spitsbergenøgruppen». Svalbardtraktaten gir med 

dette Norge full suverenitet over Svalbard. Resten av traktaten handler om hvilke rettigheter 

som traktatens parter skal ha på Svalbard. Sentralt her er prinsipper om likebehandling og lik 

tilgang, noe som innebærer at borgerne til alle traktatpartene skal kunne nyte de samme 

rettighetene til tilgang og opphold på Svalbard (Rossi, 2015, s. 110). Dette betyr at Norge har 

myndighet over øygruppen og bestemmer hvilke lover som skal gjelde, men at disse lovene 

ikke kan diskriminere borgerne til traktatpartene på noen måte.  

Traktatteksten (1920, artikkel 2) sier for det første at «Alle de høie kontraherende 

parters skib og undersåtter skal ha like rett til fiske og jakt». Med dette menes det at 

traktatpartenes borgere skal kunne utnytte fiske- og dyrelivet på Svalbard på lik linje. I 

traktaten (1920, artikkel 3) står det videre at alle parter skal «kunne drive uhindret allslags 

maritim-, industri-, bergverks- og handelsvirksomhet på fullstendig like fot», noe som 

innebærer at traktatpartene skal ha lik rett til kommersiell aktivitet innenfor maritim-, industri-
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, bergverks- og handelsnæring. Disse to tekstutdragene betyr ikke at Norge må avstå fra å 

pålegge begrensninger på fangst og næringsvirksomhet av for eksempel miljøhensyn. 

Forbeholdet er bare at slike reguleringer må behandle alle parter, inkludert norske borgere, 

likt.  

Andre forutsetninger i Svalbardtraktaten inkluderer at næringsliv ikke skal beskattes 

(1920, artikkel 8) og at øygruppen ikke skal brukes til militære formål (1920, artikkel 9). 

Dette betyr at Svalbardtraktaten gir Norge suverenitet over Svalbard, under forutsetning av at 

norske myndigheter sørger for at øya ikke brukes i militær sammenheng og at alle 

traktatparter nyter lik tilgang til fiske- og dyreliv, samt drive bestemte typer næringsaktivitet 

uten beskatning.  

4.3. Norsk Svalbard-politikk  

Konsolidering av staten og folkerettslig anerkjennelse av norsk territorium var det 

viktigste utenrikspolitiske målet for Norge på starten av 1900-tallet (Nyhamar, 2011, s. 153). 

Dette gjaldt også Svalbard. Norsk Svalbard-politikk har derfor i første rekke dreid seg om å 

oppnå og opprettholde suverenitet over øygruppa. Med Svalbardtraktaten og statenes 

tilslutning til denne fikk Norge gjennomslag for dette målet. Samtidig hviler denne 

suvereniteten på forutsetningen om at alle traktatpartene har lik tilgang til næringsaktivitet i 

området, at slik aktivitet ikke skal beskattes og at øya ikke skal brukes til militære formål. 

Norges suverenitet over Svalbard kan derfor sies å ha sine begrensninger. Som vi skal komme 

tilbake til i senere kapitler, er denne spesielle forståelsen av suverenitet, og de ulike 

tolkningene av den, kjernen i disputten om Svalbard.  

Her har Norge og Russland ofte stått på motsatt side; Russland har krevd 

gjenforhandling av Svalbardtraktaten, bestridt at FVS er i tråd med Svalbardtraktaten, og er 

skeptiske til den norske miljøpolitikken på Svalbard – for å nevne noe (Fermann & Inderberg, 

2013, s. 239-240). Dette gjør Russland til den fremste utfordreren av norsk suverenitet over 

Svalbardområdet. Russland utgjør en mulig militær trussel for Norge fordi de disponerer store 

militære ressurser og ikke er en del av det europeiske sikkehetsfelleskapet, og dette medfører 

at interessemotsetninger knyttet til ressursforvaltning mellom disse to landene har et potensial 

til å eskalere (Kjølberg, 2015, s. 28-29). Norge må ta den potensielle militærtrusselen fra 

Russland i betraktning i nordområdepolitikken, også i forvaltningsspørsmål.  

Fra 1985 har den offisielle norske Svalbard-politikken vært uttrykt i gjentatte 

stortingsmeldinger, og de overordnede målene har ligget fast siden da. Poltikken støtter seg på 
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råd fra ulike forskningsmiljøer, men det er ikke vanlig at interesseorganisasjoner tar kontakt 

for å påvirke utenrikspolitikken knyttet til Svalbard. Målene er:  

- En konsekvent og fast håndhevelse av suvereniteten 

- Korrekt overholdelse av Svalbardtraktaten og kontroll med at traktaten blir etterlevd 

- Bevaring av ro og stabilitet i området 

- Bevaring av områdets særegne villmarksnatur 

- Opprettholdelse av norske samfunn på øygruppen 

(JD, 2015-2016a, s. 5) 

Det slås fast at Norge er den eneste staten som kan utøve myndighet over aktører på 

Svalbard, og at andre staters eventuelle myndighetsutøvelse vil være en krenkelse av den 

norske suverenitet (JD, 2015-2016a, s. 17). Dette innebærer at dersom andre stater skulle 

forsøke å innføre egne bestemmelser eller foreta sanksjoner som følge av brudd på lover, vil 

norske myndigheter tolke dette som at suvereniteten blir utfordret. Målet om en konsekvent 

og fast håndhevelse av suverenitet følges opp gjennom å utøve politisk autoritet og kontroll, 

samt å jobbe diplomatisk for internasjonal anerkjennelse av norsk suverenitet over Svalbard.  

Det kan også nevnes at Svalbard er befattet av NATOs artikkel 5 (Pedersen, 2020, s. 

273; Traktat for det nord-atlantiske område, 1949), som sier at «Partene er enige om at et 

væpnet angrep mot en eller flere av dem i Europa eller Nord-Amerika skal betraktes som et 

angrep mot dem alle» og at «…hvis et slikt væpnet angrep finner sted, vil hver av dem under 

utøvelsen av retten til individuelt eller kollektivt selvforsvar». Dette betyr at et angrep på 

Svalbard vil kunne utløse militære reaksjoner fra NATO, og dette i seg selv har til hensikt å 

virke avskrekkende på eventuelle angrep på Svalbard. Også dette kan sies å bidra til å støtte 

opp om målet om en konsekvent og fast håndhevelse av suverenitet.  

Fordi havområdene rundt Svalbard er rike på både fiskeri- og petroleumsressurser 

(Lorentzen, 2017; Mehlum, Sømme & Barr, 2020), handler norsk Svalbard-politikk også om 

fiskeri- og petroleumspolitikk. Dette er ressurser som kan gi store inntekter og arbeidsplasser, 

men uklarhet rundt hvem som har rett til å bestemme over dem utgjør et konfliktpotensial. 

Samtidig har Norge markert seg som en forvarer av miljøhensyn generelt og på Svalbard 

spesielt. Vern av Svalbards dyre- og plantelivet ble tidlig en del av Svalbard-politikken (Barr, 

2017), og dette er også grunnen til at norske myndigheter foreløpig har bestemt at det ikke 

skal igangsettes petroleumsvirksomhet i havområdene rundt Svalbard (regjeringen, 2017). 
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Dette betyr at det ligger flere forhold til grunn for den norske Svalbard-politikken. På 

en og samme tid søker Norge å håndheve norsk suverenitet, holde spenningsnivået mellom 

Norge og Russland på et lavt nivå, ivareta norske fiskeri- og petroleumsinteresser, og ta 

hensyn til miljøet. Disse målene går ikke alltid overens. Norsk suverenitetshevdelse kan bli 

møtt med russiske reaksjoner eller tolkes som brudd på Svalbardtraktaten. Ønsket om best 

mulig ivaretakelse av miljøet kan være i konflikt med økonomiske interesser knyttet til fiskeri 

og petroleum. Konsekvensen av dette er at norske interesser på Svalbard ikke alltid 

samsvarer. Det gjør det desto mer interessant å se på hva som gjør at enkelte interesser settes 

høyere enn andre, det vil si hvilke drivere som ligger til grunn for norsk Svalbard-politikk.  

4.4. Kontinentalsokler, eksklusive økonomiske soner og fiskevernsonen 

Svalbardtraktaten nevner eksplisitt Svalbards landområder og territorialsjø, og er 

derfor udiskutabelt gjeldende for disse områdene (Molenaar, 2012, s. 11-12). Dette innebærer 

at det hersker enighet om at prinsippene om norsk suverenitet under forutsetning av 

likebehandling og lik tilgang til aktivitet for traktatpartene gjelder på Svalbards landområder 

og nærmeste sjøområder. Siden traktaten ble etablert i 1920 har imidlertid internasjonal 

havrett utviklet seg. Særlig relevant for Svalbardkonflikten er utarbeidelsen av to nye 

juridiske maritime soner; KS og EØS.   

Som nevnt i innledningen gir Havrettskonvensjonen fra 1982 (Havretten, 1982, 

Artikkel 76 og 77) kyststater enerett til å utforske og utnytte ressursene innenfor en EØS på 

opptil 200 nautiske mil (tilsvarende 370,4 kilometer) (1982, Artikkel 55 og 56) og en KS som 

omfatter alt av havbunn og undergrunn opptil 200 nautiske mil. Havretten gir kyststater 

suveren rett til å undersøke og utnytte ressurser i disse sonene. Uenighet i Svalbards maritime 

områder dreier seg om Svalbardtraktatens omfang i forhold til KS og EØS. (Figur 1 viser hvor 

grensene for de ulike norske maritime sonene går.) 

Norge har foreløpig latt være å etablere en regulær EØS rundt Svalbard og heller 

etablert en FVS som ikke er i strid med Svalbardstraktaten, med mål om å bevare og forvalte 

de levende marine ressursene i området (Molenaar, 2012, s. 14-15). I sonen forvaltes fisket på 

bakgrunn av likebehandlingsprinsippet og staters historiske fiske (Ulfstein & Holtsmark, 

2020). FVS gjorde det dermed mulig for Norge å unngå en direkte konfrontasjon i spørsmålet 

om Svalbardtraktatens romlige omfang, og samtidig håndheve forvalteransvaret (Ø. Jensen, 

2014, s. 104; Tiller & Nyman, 2017, s. 27). Mens en ordinær EØS trolig ville bli møtt med 

motstand fra omverdenen, kunne en FVS forsvares i lys av behovet for forvaltning og 

anerkjennes av andre stater fordi de ikke ble diskriminert av den. FVS er dermed ment å være 
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et forvaltningsverktøy som omgår disputten over hvor Svalbardtraktatens gyldighet slutter og 

Havretten avtar, og som samtidig muliggjør god forvaltning av de levende marine ressursene. 

(I figur 1 er også FVS avtegnet.) Samtidig er det verdt å nevne at norske myndigheter fortsatt 

hevder at det har rett til å opprette en ordinær EØS rundt Svalbard, som følge av sitt syn om at 

Svalbardtraktaten ikke gjelder utenfor Svalbards landområder og territorialsjø (NFD, 2014a).  

Enn så lenge er det imidlertid FVS som gjelder som forvaltningsregime for ressurser i 

Svalbards maritime soner. Med unntak av enkelte episoder mellom den norske Kystvakten og 

russiske fiskefartøy (som Elektron-saken nevnt innledningsvis) kan FVS stort sett beskrives 

som vellykket, da den har sikret bærekraftig beskatning av fiskeriressursene på en måte som 

er aksepterbar for partene og til og med russiske fartøy har stort sett rettet seg etter regelverket 

i sonen (Hønneland & Jørgensen, 2013, s. 357; Nyhamar, 2011, s. 162; Østhagen & 

Jørgensen, 2020, s. 189). FVS kan med dette sies å ha bidratt til forutsigbar og bærekraftig 

utnytting av de marine ressursene utenfor Svalbard, og fordi forvaltningsregimet baseres på 

likebehandling og historisk fiske har det vært enklere å godta for andre stater.  
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Figur 1: kart over Norges maritime soner (BarentsWatch, 2018). 

4.5. Uenighet om Svalbardtraktatens omfang 

4.5.1. Den norske posisjonen  

Uenigheten om Svalbardtraktatens omfang handler om hvorvidt traktaten skal sies å 

gjelde for de nye maritime sonene eller ikke. Den norske posisjonen vedørende 

Svalbardtraktatens omfang innebærer en streng tolkning av traktaten: traktaten er bare 
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gjeldende for de geografiske og politiske områdene som eksplisitt nevnes i traktatteksten 

(Anderson, 2009, s. 374; Ø. Jensen, 2014, s. 112). Norge mener altså at Svalbardtraktatens 

omfang bare strekker seg over landområdene og territorialsjøen, ikke de maritime sonene 

utenfor dette. Politikkfelter traktaten ikke sier noe om er heller ikke underlagt 

traktatbestemmelsene etter norske myndigheters syn. Videre mener Norge at Havretten 

overtar ved territorialsjøens grense, noe som innebærer at Norge har rett til KS og en EØS 

utenfor Svalbard (Molenaar, 2012, s. 13-14). Norske myndigheter mener dermed at Norge har 

krav på ordinære kyststatsrettigheter i de maritime områdene utenfor Svalbards territorialsjø. 

Havretten er en bærebjelke i det norske synet på de maritime sonene rundt Svalbard, og fra et 

juridisk perspektiv vil man hevde at den norske posisjonen springer ut ifra dette regelverket.  

I 2006 leverte Norge inn krav om utvidet KS til Kommisjonen for 

kontinentalsokkelens yttergrenser, og fikk i 2009 bekreftet at Svalbards sokkel var en 

fortsettelse av den norske (Østhagen & Raspotnik, 2018, s. 59). De nye mulighetene for 

petroleumsutvinning gjorde det viktig for Norge å få fastsatt kravene til Svalbards sokkel. Å 

åpne opp for olje- og gassvirksomhet her ville imidlertid tilspisset Svalbardkonflikten 

(Pedersen, 2009a, s. 33). Å åpne opp for norsk petroleumsvirksomhet ville ha betydd at Norge 

tok i bruk sine påståtte KS-rettigheter, noe som ville ha vært i strid med det internasjonale 

samfunnets syn på at dette området omfattes av Svalbardtraktaten. Dette ble blant annet 

tydelig da Statoil flyttet boreriggene sine hit i 2016 og Oljedirektoratet det påfølgende året 

anslo store forekomster i samme område, hvorpå særlig Russland ytret skepsis til de norske 

petroleumstilnærmingene (Bjørnestad, 2016; Wormdal, 2017). At Norge hittil har latt være å 

åpne opp for petroleumsutvinning i Svalbards maritime havområder, skyldes derfor trolig at 

de ønsker å unngå en direkte konfrontasjon i spørsmålet om Svalbardtraktatens omfang.  

Et siste, viktig poeng er at Norge mener at de har suveren rett til å bestemme og 

håndheve lover i Svalbards maritime soner også dersom det skulle være slik at traktaten 

gjelder her (Østhagen & Raspotnik, 2018, s. 62-63). Selv om Svalbardtraktaten underlegger 

lovgivningen på Svalbard visse bestemmelser, anerkjenner den tross alt Norge som den 

suverene myndighetet. Dette betyr at Norge fremholder at de har rett til å regulere 

ressursutnytting og annen aktivitet i Svalbards havområder uavhengig av traktatens omfang. 

Dette bestrides ikke av de andre traktatspartene som mener området er underlagt 

Svalbardtraktaten, men dette står i kontrast til synet om at havområdene utenfor 

territorialfarvannet er internasjonalt farvann. 
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4.5.2. Moderat støtte fra Finland, Canada, Sverige  

Norge får minimalt med støtte for sin posisjon, og den lille som finnes kan beskrives 

som moderat. Finland erklærte sin støtte en enkelt gang i 1976 og har siden varslet norske 

myndigheter om at deres posisjon er blitt mer åpen (Ø. Jensen, 2014, s. 109; Pedersen, 2009a, 

s. 37). Canada har kun uttrykt støtte i en bilateral fiskeriavtale fra 1995 som aldri tredde i kraft 

(Ø. Jensen, 2014, s. 109; Pedersen, 2009a, s. 37). Sverige har på sin side formelt en åpen 

posisjon, men argumenterer likevel for å gi full internasjonal tilslutning til den norske 

posisjonen i diverse konsultasjoner med andre land (Pedersen, 2009a, s. 37-38).  

Finland og Canada har altså bare uttrykt støtte til den norske posisjonen enkeltvis, og 

synes å ha beveget seg fra den norske posisjonen til en mer åpen posisjon. Følgelig kan det 

synes som at Sverige kanskje gjenstår som Norges eneste støttespiller, men denne støtten er 

kun uformell da den offisielle svenske posisjonen forblir åpen. 

4.5.3. Forent motstand med Storbritannia i spissen 

Siden 80-tallet har Storbritannia fremholdt at Svalbardtraktatens bestemmelser må 

gjelde til vanns så vel som til lands (Pedersen, 2009a, s. 36). Den britiske posisjonen handler 

om at de nye maritime sonene også må regnes som gjenstand for traktatbestemmelsene. Dette 

innebærer at alle traktatparter vil få tilgang til ressursene i Svalbards maritime soner under 

like vilkår.  

Mange stater deler nå eller synes å nærme seg den britiske posisjonen (Molenaar, 

2012, s. 17-18). Noen land har moderert sine synspunkter for å komme på linje med det 

britiske, mens andre har tatt en tydeligere posisjon. Den samlede motstanden kommer blant 

annet som et resultat av det britisk-initierte Svalbardmøtet den 6. juni 2006 i London mellom 

ti av traktatlandene – eksklusivt Norge (Pedersen, 2009a, s. 36). Den britiske posisjonen 

høster stadig mer anerkjennelse, og britiske myndigheter må sies å ha lykkes i å samle en 

front for en mer internasjonal tilnærming til Svalbard-spørsmålet.  

4.5.4. Moderert motstand fra Island, Russland, Spania  

Island, Russland og Spania er de landene som har vist mest motstand mot Norges rett 

til å etablere og kontrollere soner utenfor Svalbard (Pedersen, 2009a, s. 34). Dette betyr at de 

tre statene tidligere har bestridt både Norges rett til å opprette KS og EØS/FVS utenfor 

Svalbard og Norges suverene jurisdiksjon i disse sonene. De mente videre at regler for det 

åpne hav skulle overta ved territorialsjøens grense (Molenaar, 2012, s. 18), ikke suverene 

kyststatsrettigheter slik Norge alltid har hevdet. Den islandske, russiske og spanske posisjonen 
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har tradisjonelt vært at Svalbardtraktaten bare gjelder for landområdene og territorialsjøen, og 

at regler for det åpne hav overtar fra denne grensen. Særlig Russland synes å ha hevdet at 

Svalbards KS er «myndighetsløs» i det at den ikke er underlagt noens stat jurisdiksjon (Ø. 

Jensen, 2014, s. 106). Dette synet innebærer at Norge ikke har rett til å opprette en EØS/FVS i 

havområdene utenfor Svalbard fordi dette regnes som åpent hav, samtidig som Havretten ikke 

gjelder for Svalbards KS og at Norge ikke kan opprette en egen KS her.  

Island og Russland har vist sin motstand mot FVS gjentatte ganger. Island har uttrykt 

at de ikke anerkjenner Norges råderett over fiskeriressursene utenfor Svalbard, og islandske 

myndigheter har truet med å bringe saken for den internasjonale domstolen i Haag (Pedersen, 

2009a, s. 35-36). Standpunktet om at Norge ikke har rett til å forvalte fiskeriressursene 

utenfor Svalbards territorialsjø følger av at de regner disse havområdene som åpent hav, hvor 

det er et internasjonalt regelverk og ikke suverene stater som styrer. Det kan imidlertid stilles 

spørsmål ved realiteten i domstoltrusselen, da Island mener at domstolen ikke kan bedømme 

fiskerispørsmål (Pedersen, 2009a, s. 35-36). Fordi Island ikke anerkjenner domstolens 

kompetanse i fiskerispørsmål er det lite trolig at de vil gjøre virkelighet ut av trusselen om å ta 

FVS til retten.  

Den russiske motstanden har kommet til uttrykk gjennom flere spente episoder 

mellom norsk kystvakt og russiske fiskere. I 2002 ble krigsskipet Severomorsk sendt inn i 

FVS, trolig som et svar på at norske myndigheter året før hadde arrestert en russisk tråler i 

samme område (Bruusgaard, 2006, s. 29; Østhagen & Jørgensen, 2020, s. 13). Det massive 

krigsskipet kan tolkes som en protest mot norsk jurisdiksjon i Svalbards havområder, her 

eksemplifisert med oppbringelsen av et russisk fiskefartøy. I 2005 flyktet den russiske tråleren 

Elektron fra norsk kystvakt – med to norske inspektører om bord (Fermann & Inderberg, 

2013, s. 231). Også denne dramatiske flukten viser at russiske myndigheter ikke anerkjenner 

norsk suverenitet i området. Russland har dessuten kartlagt ressursene på sokkelen utenfor 

Svalbard uten norsk samtykke (Pedersen, 2009a, s. 32). Igjen viser Russland at de mener at 

Norge ikke har noen enerett på ressursene i sonene rundt Svalbard. Så sent som i februar 2020 

sa russiske myndigheter rett ut at de mente at Norge bryter Svalbardtraktaten (Kruse, Asvall, 

Sandberg, Pettersen & Eriksen, 2020). Russerne har med dette trappet opp kritikken av 

Norges forvaltning av Svalbard.  

Likevel er det mye som tyder på at både den islandske, russiske og spanske posisjonen 

har blitt moderert. Da Norge leverte sine sokkelkrav i 2006, protesterte ingen stater på 

Svalbards evne til å generere egne soner eller Norges krav over denne (Molenaar, 2012, s. 
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20). Kontinentalsokkelkomiteen bekreftet i sitt svar at Svalbards sokkel kan behandles som en 

ordinær KS (Ø. Jensen, 2014, s. 110). At ingen land protestere på dette viser at de i praksis 

anerkjenner Norges rett til å etablere en KS utenfor Svalbard. Samtidig har Svalbards 

territorium blitt brukt til å beregne delelinjer mellom Norge og andre stater (Ø. Jensen, 2014, 

s. 107). Også dette trekker i retning av at det internasjonale samfunnet anerkjenner Norges rett 

til å opprette maritime soner rundt Svalbard.  

Selv russiske myndigheter godtar stort sett kystvaktens kontroller i området, til tross 

for at de er opptatte av å markere at de i prinsippet ikke anerkjenner at Norge har enerett til å 

forvalte aktiviteter her (Østhagen & Jørgensen, 2020, s. 6-7). Dermed ser både Island, 

Russland og Spania til å i praksis ha gått vekk fra sin tidligere posisjon om at Svalbards 

havområder må betraktes som åpent hav, og de synes heller å nærme seg det britiske synet.  

Både Island, Russland og Spania er store fiskerinasjoner (Pedersen, 2009a, s. 34). De 

sterke fiskeriinteressene kan forklare noe av bakgrunnen til den steile motstanden mot 

ordinære norske kyststatsrettigheter i Svalbards havområder. Samtidig innebærer 

fiskeriinteressene at landene også tjener på et forsvarlig ressursvern i området, som Norge 

sørger for gjennom FVS (Østhagen & Jørgensen, 2020, s. 6). At FVS ivaretar 

fiskeriressursene på en forsvarlig måte kan være med på å forklare at landene i praksis har 

godtatt dette forvaltningsregimet.  

Både det å behandle området utenfor territorialsjøen som åpent hav og å underlegge 

dette Svalbardtraktaten, vil støtte bedre opp om de tre landenes fiskeriinteresser enn den en 

anerkjennelse av normale kyststatsrettigheter ville ha gjort. Den britiske posisjonen er nå 

svært utbredt, noe som betyr at standpunktet om at Svalbardtraktaten omfatter de maritime 

sonene får stadig mer legitimitet. Det kan derfor tenkes at Island, Russland og Spania har 

endret sin posisjon fordi de tror at dette er det standpunkt som mest sannsynlig kan få 

internasjonalt gjennomslag.  

4.5.5. Motstand fra et utenfraperspektiv: EU  

Selv om EU ikke er en selvstendig part av Svalbardtraktaten, er flere av 

medlemslandene det. Samtidig representerer EU medlemslandene i forhandlinger med ikke-

medlemmer og i regionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner, og de har det overordnede 

ansvaret for medlemslandenes forvaltning av marine biologiske ressurser (Molenaar, 2012, s. 

21-22). EU har altså ikke noen direkte tilknytning til Svalbardtraktaten, men har det generelle 

ansvaret for at fiskeriressursene forvaltes godt og for å representere EU-medlemmenes 
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interesse i forhandlinger. Kombinert med at flere av medlemslandene er en del av 

Svalbardtraktaten betyr dette at EU har interesser i Svalbard-politikken.  

EU-kommisjonen fremholder følgende tre prinsipper for Norges forvalterrolle på 

Svalbard: 1) tilgangen til resursene må være ikke-diskriminerende, 2) norsk forvaltning må 

baseres på vitenskapelig råd og 3) forvaltningsregimet må respekteres av alle parter (Østhagen 

& Raspotnik, 2018, s. 62). Ikke-diskrimineringsprinsippet er en del av Svalbardtraktaten. 

Dette betyr at EUs posisjon innebærer en tolkning av Svalbardtraktaten som gjeldende også 

for de maritime sonene utenfor Svalbards territorialsjø.  

Når det gjelder FVS er kommisjonens standpunkt at alle reguleringer må påføres på en 

ikke-diskriminerende måte og må respekteres av alle traktatpartene (Østhagen & Raspotnik, 

2018, s. 59-60). Dette innebærer at kommisjonen mener at området Norge har valgt å opprette 

en FVS i også bør regnes som en del av Svalbardtraktaten. EU anerkjenner altså ikke Norges 

krav om suverene rettigheter i FVS. I praksis vil imidlertid EU godta reguleringer så lenge de 

er ikke-diskriminerende og vitenskapelig baserte (Østhagen & Raspotnik, 2018, s. 59-60). Det 

viktigste for EU er at medlemslandene får tilgang til fisket utenfor Svalbard på lik linje som 

andre traktatparter, og at forvaltningen av de levende marine ressursene skjer på bakgrunn av 

vitenskapelige råd. Med tiden har også EUs posisjon blitt likere den britiske (Molenaar, 2012, 

s. 26). EU føyer seg dermed i rekken av aktører som har blitt en del av den britisk-ledede 

samlede fronten mot den norske posisjonen. Det kan også tenkes at EU har virket samlende på 

tidligere sprikende synspunkter innad i regionen.  

Oppsummert kan vi skille mellom tre hovedposisjoner vedrørende Svalbardtraktatens 

omfang: 1) den norske posisjonen, som innebærer at Svalbardtraktaten bare gjelder for 

Svalbards landområder og territorialsjø, mens Havretten gjelder for de maritime sonene 

utenfor dette, 2) den britiskinitierte posisjonen, hvor Svalbardtraktaten anses å gjelde for også 

de maritime sonene utenfor territorialsjøen, og 3) den tidlige russiske/islandske/spanske 

posisjonen, hvor det ble hevdet at områdene utenfor territorialsjøen burde regnes som åpent 

hav. Selv om Russland, Island og Spania fortsatt er noe uklare på sine posisjoner, ser det i 

praksis ut til at hovedskillet nå går mellom den norske og den britiske oppfatningen av 

Svalbardtraktatens omfang: skal man tolke Svalbardtraktaten bokstavelig og dermed bare gi 

den gyldighet for Svalbards landområder og territorialsjø, slik Norge hevder, eller skal man ta 

utgangspunkt i at Svalbardtraktaten også gjelder for de maritime sonene som ble opprettet 

etter traktaten ble etablert, slik de fleste andre stater og EU mener?   
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4.6. Snøkrabbedisputten mellom Norge og EU  

Snøkrabbe ble for første gang oppdaget i Barentshavet i 1996 (Tore  Henriksen & 

Sømme, 2019), og det antas at den ble introdusert til disse havområdene via ballastvann 

(Kaiser et al., 2018, s. 340). Snøkrabben er med andre ord en relativt ny art i Barentshavet. 

Bestanden anslås å vokse fort og spre seg raskt (Tore  Henriksen & Sømme, 2019), og siden 

den for første gang ble funnet i havområdene rundt Svalbard september 2017 har den funnet 

seg godt til rette også her (Kaiser et al., 2018, s. 344). Snøkrabben har etablert seg på 

havbunnen i Svalbardområdet, og alt tyder på at den har kommet for å bli.  

Det er usikkert hvilke miljøeffekter snøkrabben har på økosystemet. På den ene siden 

kan snøkrabben bidra positivt ved å gjøre matressurser tilgjengelig for andre arter fordi den 

graver opp biomasse fra havbunnen (Kaiser et al., 2018, s. 340). Ved å resirkulere biomasse 

kan snøkrabben bidra til at andre arter får tilgang til flere næringsstoffer. På den andre siden 

kan snøkrabben gi uønsket konkurranse om mat med andre bunnspisende arter, og det er en 

risiko for at den kan utrydde arter den selv jakter på, noe som er spesielt urovekkende i det 

sårbare arktiske økosystemet (Kaiser et al., 2018, s. 340-343). Snøkrabben kan altså 

utkonkurrere både predatorer og byttedyr. Fordi det arktiske økosystemet er lite 

motstandsdyktig, kan dette ha store negative effekter.  

Snøkrabben er en innført art som egentlig ikke hører hjemme i økosystemet i 

Barentshavet. Den er oppført på den norske fremmedartlista og vurdert til å ha stort 

invasjonspotensiale og middels økologisk effekt i havområdene rundt Svalbard (J.  Sundet, B. 

Gulliksen, A. Jelmert, E. Oug & T. Falkenhaug, 2018). Dette innebærer at norske 

myndigheter er klar over at snøkrabben kan ha negative miljøeffekter. Gjennom tilslutningen 

til FNs konvensjon om biologisk mangfold (Konvensjon om biologisk mangfold, 1992, 

Artikkel 8 h) har Norge forpliktet seg til å «hindre innføring av, kontrollere eller utrydde 

fremmede arter som truer økosystemer, habitat eller arter». Med dette har Norge et ansvar for 

å iverksette tiltak som kan hindre spredning og helst utrydde snøkrabben i norske havområder. 

Likevel har Norge ignorert dette ansvaret (Kaiser et al., 2018, s. 345). Snøkrabben har ikke 

blitt møtt med tilstrekkelige tiltak for utryddelse eller hindring av spredning. Tvert imot kan 

forbudet mot at utenlandske fiskefartøy får fange snøkrabbe bidra til at spredningen øker 

(Kaiser et al., 2018, s. 343). Økte restriksjoner på fiske av snøkrabbe står dermed i motsetning 

til forpliktelsen om å håndtere fremmede arter.  

Samtidig har snøkrabben en økonomisk slagside. Til tross for at det finnes 

bekymringer for at snøkrabben kan true andre kommersielle arter (Kaiser et al., 2018, s. 343), 



Tiril Vold Hansen Vår 2020 Masteravhandling i statsvitenskap 

38 

 

er det i stor grad knyttet optimisme til de inntektsbringende sidene ved fangst av denne 

krabbearten. Snøkrabbefisket i Barentshavet har på kort tid vokst seg til å bli en ny næring 

(Kaiser et al., 2018, s. 340-342), som er  estimert til å kunne bli mer verdifull enn det norske 

torskefisket (Tiller & Nyman, 2017, s. 27). Snøkrabben er derfor kommersielt interessant, 

både for fiskere og for stater. Fangst av snøkrabbe er økonomisk viktig for Norge, og er en 

grunn i seg selv til at norske myndigheter ikke ønsker å la EU fiske snøkrabbe på norsk 

sokkel. 

Norge og Russland ble i juli 2015 enige om å behandle snøkrabben som en sedentær 

art, og ingen land har bestridt denne definisjonen (Kaiser et al., 2018, s. 339). Dette innebærer 

at snøkrabben regnes for å være KS-ressurs, noe som gjør at den omfattes av regelverket som 

gjelder for forvaltning av KS-ressursene (Østhagen & Raspotnik, 2018, s. 60). Dette gir i 

utgangspunktet stater som har KS der snøkrabben lever enerett til å bestemme over hvordan 

snøkrabben skal forvaltes.  

Russland startet med kommersiell fangst av snøkrabbe i 2016, stengt for omverdenen 

(Kaiser et al., 2018, s. 339-343). Dette betyr at fisket bare er åpent for russiske fiskefartøy. 

Norge innførte forbud mot utenlandsk fangst av snøkrabbe i 2015 (Østhagen & Raspotnik, 

2018, s. 60). Begge landene åpner derfor bare opp for at nasjonalt registrerte fiskefartøy kan 

ta del i snøkrabbefisket i norsk og russisk sone. Snøkrabben ser ingen grense under vann, noe 

som innebærer at russisk forvaltning av snøkrabbe har konsekvenser for snøkrabben i de 

norske sonene og omvendt. Norsk og russisk fiskeriforvaltning henger nødvendigvis sammen 

(Kaiser et al., 2018, s. 346). Til tross for at både Russland og Norge har ratifisert 

konvensjonen om biologisk mangfold, har ingen av dem tatt grep for å begrense snøkrabbens 

tilstedeværelse i sine soner (Kaiser et al., 2018, s. 345). Å overse konvensjonen har også vært 

de to landenes strategi i forbindelse med kongekrabbe, som i likhet med snøkrabben er en 

kommersiell verdifull fremmedart (Kaiser et al., 2018, s. 345). Dette kan tyde på at 

økonomiske hensyn vektlegges høyere enn miljømessige hensyn i norsk og russisk 

forvaltning av snøkrabbe.  

Jeg skriver at snøkrabbens status som sedentær art i utgangspunktet gir stater som har 

KS der snøkrabben lever enerett til å bestemme over hvordan snøkrabben skal forvaltes. Når 

snøkrabben nå har ankommet Svalbard er imidlertid ikke fangstrettighetene like klare, da 

traktatpartene er uenige om det er Havretten (den norske posisjonen) eller Svalbardtraktaten 

(EUs posisjon) som skal gjelde for KS rundt Svalbard. Dersom Svalbardtraktaten regnes som 
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gjeldene, vil alle traktatpartene ha lik tilgang på snøkrabbe og forvaltningstiltak må innføres 

på ikke-diskriminerende basis.  

Det norske synet er at ressursforvaltning i havområdene rundt Svalbard ikke skiller seg 

fra ressursforvaltning i andre deler av norsk havjurisdiksjon. Samtidig har de norske reglene 

for FVS blitt utformet på en sånn måte at de ikke skal være i strid med Svalbardtraktaten (Ø. 

Jensen, 2014, s. 103). Dette innebærer at norske myndigheter forsøker å ivareta 

Svalbardtraktatens likebehandlingsprinsipp i fiskerireguleringer som gjelder for dette 

området. Kvotetildelingsordningen basert på historisk fiske må sees i sammenheng med dette. 

Ikke-diskrimineringsprinsippet betyr at reglene må være de samme for alle traktatpartene, 

ikke at alle traktatpartene må få like store kvoter. Kvotetildelingsordningen er derfor i tråd 

med Svalbardtraktatens likebehandlingsprinsipp.  

Når det gjelder snøkrabben kan Norge imidlertid ikke tildele fangstrettigheter på 

bakgrunn av tradisjonsmønstre, ganske enkelt fordi snøkrabben er en ny art som det følgelig 

ikke har vært fisket på tidligere. Forbudet mot fangst av snøkrabbe ville vært i tråd med 

Svalbardtraktatens likebehandlingsprinsipp dersom det gjaldt for alle traktatparter, noe det 

ikke gjør ettersom norske fartøy kan få dispensasjon. EU har derfor kommet med kraftige 

reaksjoner og de har gjentatte ganger utstedt lisenser til egne fartøy for snøkrabbefangst i 

Svalbardområdet. Norge oppfatter på sin side EUs lisensutgivning som et brudd på norsk lov 

så vel som internasjonal havrett. De ulike posisjonene spinner ut fra ulike tolkninger av 

Svalbardtraktatens omfang. Det er dette som er bakgrunnen for snøkrabbedisputten mellom 

Norge og EU, som utgjør casen i denne avhandlingen.   

Generelt har Norge og EU en lang tradisjon for samarbeid om fiskeriforvaltning, og 

Norge har i stor grad vært villig til å la EU få tilgang til fisket i norske havområder (NFD, 

2018). Interessemotsetningene mellom de to partene er likevel tydelige. Mens Norge er rikt på 

fiskeriressurser og har et stort eksportbehov, har EU få ressurser og derfor et stort 

importbehov (Nyhamar, 2011, s. 156). Som eksportør har Norge interesse av høye priser og 

adgangsbegrensninger for utenlandske fiskefartøy, mens EU som importør ser seg tjent med 

lave priser og økt tilgang.  

Det er også verdt å nevne at ingen av fiskeriavtalene mellom EU og Norge nevner de 

maritime sonene rundt Svalbard eksplisitt, noe som følger av EUs posisjon om 

Svalbardtraktatens omfang (Molenaar, 2012, s. 31). EUs fiskerettigheter i Svalbardområdet 

stammer derfor fra EUs generelle fiskeavtaler i norsk EØS. Dersom EU hadde forhandlet 
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direkte om fiskerettigheter i Svalbards maritime soner hadde de implisitt godtatt at Norge har 

normale kyststatrettigheter her 

Det er imidlertid ikke EU som er den primære motparten i snøkrabbedisputten, men 

Russland.  Russland har mange ønsker om hvordan norske havområder og ikke minst 

Svalbard skal forvaltes, men dette er områder hvor norsk politikk skal gjelde. Det er derfor 

viktig for norske myndigheter å vise at man opptrer fast og prinsipielt i snøkrabbesaken 

ovenfor Russland, slik at det er tydelig at man ikke er villig til å fire på den politikken som 

norske myndigheter fører her. Samtidig er både norsk og russiske myndigheter klar over at 

dagens forvaltningsregime tjener russiske interesser bedre enn dersom man hadde lagt til 

grunn at Svalbardtraktaten gjaldt ut til 200 nautiske mil.  

Snøkrabbedisputten kan sees på som en testcase for den norske fortolkningen av 

Svalbardtraktatens dekningsområde. Dette gjør snøkrabbesaken prinsipielt viktig for norske 

myndigheter, fordi den kan ha konsekvenser for hvordan andre ressurser på KS forvaltes. 

Dersom EUs syn vinner gjennom, vil det være åpent for å utnytte andre ressurser og dette vil 

ha negative konsekvenser for Norge. Med denne gjennomgangen av bakgrunnen for 

Svalbardkonflikten kan vi nå formulere noen hypoteser som kan veilede denne avhandlingen 

videre etter hvert som problemstillingen skal besvares.  
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5. Hypoteser  

5.1. H1 – anarkiet som forklaringsfaktor      

Som tidligere nevnt vil man fra et nyrealistisk perspektiv hevde at den anarkiske 

strukturen ved det internasjonale systemet gjør det å forsvare egen suverenitet til statens 

primære utenrikspolitiske målsetting. Dette gjør det anarkiske systemet til et definerende 

kjennetrekk ved internasjonal politikk, og som en følge av dette blir ønsket om å bevare 

statens suverenitet til den sentrale driveren til enhver stat. Den kausale mekanismen går derfor 

ut på at anarkiet får stater til å handle på en slik måte at deres suverenitet blir ivaretatt. Dette 

betyr at staters atferd kan forklares av trekk ved det internasjonale systemet. Mekanismens 

retning går med andre ord fra det internasjonale nivået til det statlige.  

Det er viktig for Norge å opprettholde suvereniteten over Svalbards havområder fordi 

disse inneholder store petroleums- og fiskeriressurser. Som tidligere nevnt anser nyrealister 

slike økonomiske ressurser som et aspekt ved statens samlede makt. Om Norge mister 

råderetten over ressursene i Svalbards havområder vil de derfor tape makt og evnen til å 

forsvare statens suverenitet vil svekkes. I tillegg til at det å «miste» enerett over sokkelen vil 

være utfordrende nok i seg selv, kan man tenke seg til at norske myndigheter frykter at dette 

vil føre til en dominoeffekt hvor norsk suverenitet på øygruppa som helhet vil utfordres.  

Som gjennomgangen av den politiske bakgrunnen for Svalbardkonflikten ovenfor 

viser, er den største trusselen mot norsk suverenitet over Svalbards havområder Russland. Å 

holde spenningen mellom Norge og Russland nede er derfor en sentral interesse for norske 

myndigheter. Interessemotsetninger knyttet til ressursforvaltning mellom disse to landene har 

et potensial til å eskalere spenningsnivået. Norge må derfor avskrekke Russland fra å utfordre 

norsk suverenitet ved å håndheve jurisdiksjonsrettene sine og utvise prinsippfasthet, samtidig 

som de berolige den mektigere naboen og være var ovenfor russiske interesser i 

fiskeripolitikken. Sistnevnte kan blant annet handle om å sørge for politiske løsninger for 

forvaltningen som er fordelaktige eller i alle fall akseptable for begge parter.   

Selv om Russland har utvist motstand mot FVS, har de i praksis akseptert dette 

forvaltningsregimet som også beskytter den russiske næringa mot andre aktører. Som 

Jørgensen skriver: «Skulle forvaltningsregimet i Fiskevernsonen bryte sammen vil dette gi 

større muligheter for tredjelands fiskere. Dette er neppe i russernes interesse» (2003, s. 3). Det 

er derfor i russisk interesse å bevare fiskeriforvaltningsregimet rundt Svalbard slik det er. Vi 

kan derfor forvente at hensynet til russiske interesser har blitt vektlagt i utformingen av den 



Tiril Vold Hansen Vår 2020 Masteravhandling i statsvitenskap 

42 

 

norske posisjonen i Svalbardkonflikten. Å sørge for at FVS blir opprettholdt er en måte å 

gjøre dette på.  

H1 handler om at ønsket om å bevare statens suverenitet, gitt det internasjonale 

systemets anarkiske struktur, gjør at Norge må ta hensyn til russiske interesser i 

Svalbardkonflikten. Norske myndigheter må sørge for et forvaltningsregime for Svalbards 

havområde som kan sikre norsk råderett over ressursene her, samtidig som det er akseptabelt 

for Russland. H1 innebærer dermed at det først og fremst er sikkerhetspolitiske interesser som 

ligger til grunn for den norske posisjonen i Svalbardkonflikten.   

Selv om anarkiet er den utløsende årsaken i denne mekanismen, er det statene som 

anses som de viktigste aktørene; anarkiet definerer statenes handlingsrom, men det er statene 

som utfører handlingene. De anses i et nyrealistisk perspektiv som rasjonelle aktører med 

faste og forutbestemte interesser – først og fremst det å ivareta egen suverenitet -, nærmest 

upåvirket av institusjoner og normer. Dette er et sentralt kjennetrekk ved den kausale 

mekanismen som ligger til grunn for H1, og som skiller den fra de andre hypotesene. Basert 

på disse antakelsene kan vi sette opp følgende hypotese:  

H1: Den sentrale driveren bak den norske posisjonen i Svalbardkonflikten er ønsket 

om å bevare statens suverenitet, gitt det internasjonale systemets anarkiske struktur.   

I forbindelse med snøkrabbedisputten mellom Norge og EU innebærer denne 

hypotesen at et forbud mot fangst av snøkrabbe er med på å styrke norsk suverenitet i 

havområdene rundt Svalbard, og ikke spiller opp suverenitetsutfordringer fra Russland eller 

andre.  

Et forbud kan for det første sies å være med på å styrke norsk suverenitet i disse 

områdende gitt at det hindrer en presesens der utenlandske aktører får tilgang til 

sokkelressursene. En presedens av denne typen vil svekke den norske posisjonen i 

Svalbardkonflikten, da havområdene vil tolkes som underliggende Svalbardtraktaten og ikke 

ordinær Havrett. Dette innebærer at den norske suvereniteten over Svalbard begrenses: Norge 

vil måtte sørge for at alle traktatparter får tilgang til snøkrabben under like vilkår, og har ikke 

lenger enerett over denne ressursen slik Havretten ville sikret. Å forby fangst av snøkrabbe vil 

derfor være med på å bevare norsk suverenitet i havområdene rundt Svalbard rent prinsipielt. 

Å miste eneretten over olje- og gassressursene i Svalbards havområder vil dessuten innebære 

at det økonomiske aspektet ved statens totale makt svekkes. Et forbud mot fangst av 

snøkrabbe vil derfor også hindre at Norge mister dette viktige maktaspektet.  
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For det andre kan et forbud mot fangst av snøkrabbe være med på å bevare norsk 

suverenitet, da det sikrer norske myndigheter økonomiske inntekter fra snøkrabben i seg selv. 

Som tidligere nevnt er snøkrabbefisket estimert til å bli en verdifull næring, og kan for Norges 

del vise seg å overgå torskefisket. Dette betyr at snøkrabbe i et nyrealistisk perspektiv kan 

tolkes som en økonomisk ressurs som inngår i statens evne til å forsvare sin suverenitet. På 

samme måte som tap av olje- og gassressurser, vil tap av snøkrabberessurser bety at statens 

makt og overlevelsessjanse i det internasjonale anarkiet svekkes. 

For det tredje kan et forbud mot fangst av snøkrabbe være med på å bevare norsk 

suverenitet ved at det bidrar til at spenningen mellom Norge og Russland holdes på et lavt 

nivå. Dersom Norge utviser motstridende interesser i forvaltningen av snøkrabbe, kan 

spenningsnivået øke. Russerne ønsker ikke at EU skal få tilgang til ressursene i Svalbards 

maritime soner. Forbudet mot fangst av snøkrabbe er med på å sikre dette. Det kan dermed 

hevdes at den norske posisjonen i snøkrabbedisputten skyldes et ønske om å ikke provosere 

Russland og holde spenningsnivået nede.   

 Sett i et nyrealistisk perspektiv vil det avgjørende for norske myndigheter her være å 

sørge for at Norge får forsvart eneretten i Svalbardområdet og ressursene som finnes der, 

samtidig som Russland blir tilstrekkelig fornøyd med forvaltningsregimet til å ikke utfordre 

norsk suverenitet. Dette handler om avskrekking og beroligelse; Russland og andre utfordrere 

av norsk suverenitet må avskrekkes fra å prøve å tilegne seg ressurser og makt i norsk 

territorium ved at norske myndigheter viser at de håndhever sin jurisdiksjonsrett og ikke lar 

seg herse med, og de må beroliges ved å bli vist tilstrekkelig med godvilje.  

Poenget er at kostnadene ved å utfordre norsk suverenitet i Svalbardområdet skal 

framstå som større enn gevinsten ved å la være. På denne måten kan norske myndigheter 

ivareta norsk suverenitet i Svalbards havområder mot det mektigere Russland. Dersom norske 

myndigheter søker å ivareta russiske interesser i snøkrabbedisputten i tilstrekkelig grad, uten 

at dette går for mye på bekostning av norsk suverenitet, sannsynliggjøres derfor den 

nyrealistiske kausale mekanismen. 

For at casen med snøkrabbedisputten mellom Norge og EU skal bygge opp om H1 må 

den norske posisjonen i snøkrabbedisputten være i tråd med ønsket om å avskrekke utfordrere 

av norsk suverenitet i Svalbardområdet (H1a), være upåvirket av press fra interne 

interesseorganisasjoner og normer fremholdt av internasjonale institusjoner, og ta hensyn til 

russiske interesser (H1b). Disse bevisene utsetter H1 for det Collier (2011, s. 823) kaller en 

hoop-test. Dersom det finnes bevis, består H1 hoop-testen og styrkes. Samtidig vil de 
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rivaliserende hypoteser H2 og H3 svekkes i noen grad. Hvis slike bevis ikke finnes, avvises 

hypotesen. Disse bevisene er derfor nødvendige, men ikke tilstrekkelige for at H1 skal kunne 

bekreftes. 

5.2. H2 - Press fra nasjonale interessegrupper som forklaringsfaktor 

Til forskjell fra nyrealismen er det i den liberale intergovernmentalismen en 

grunnleggende antakelse om at en stats politikk er et resultat av en drakamp mellom nasjonale 

interessegrupper. Politikere vil danne koalisjoner med interessegrupper som kan gi dem makt, 

og fremme deres interesser i forhandlinger med andre stater. Staters politikk utgår av dette 

tonivåspillet, hvor press fra ulike interessegrupper utgjør det ene planet og press fra andre 

stater utgjør det andre. Presset fra andre stater kan utgjøre en hindring for at en stat får 

gjennomslag for sine nasjonale interessegruppers ønsker på den internasjonale arenaen, men 

det er presset fra nasjonale interessegrupper som bestemmer hva en stats utenrikspolitiske mål 

skal være. 

Fra et liberalt intergovernmentalistisk ståsted er det derfor presset fra nasjonale 

interessegrupper som gjør det definerende kjennetrekket ved internasjonal politikk, ikke først 

og fremst det anarkiske systemet slik en nyrealist vil hevde. Det er dette presset som utgjør 

den sentrale driveren bak staters atferd, og som dermed er den forklarende faktoren i liberal 

intergovernmentalistisk kausal mekanisme. Her går mekanismen ut på at press fra nasjonale 

interesseorganisasjoner er det som i størst grad påvirker en stats handling. Denne mekanismen 

skiller seg altså klart fra mekanismen som underligger H1, hvor anarkiet anses som den 

sentrale forklaringsfaktoren.  

Også mekanismens retning er ulik for H1 og H2; i H1 forklarer staters atferd at trekk 

ved det internasjonale systemet, mens det i H2 begrunnes i trekk ved det sub-nasjonale nivået, 

nærmere bestemt press fra interesseorganisasjoner. I H2 går med andre ord mekanismens 

retning fra det sub-nasjonale nivået til det statlige.  H2 skiller seg også fra H1 ved at 

interesseorganisasjoner anses som viktige, selvstendige aktører i internasjonal politikk i 

tillegg til statene selv. Statenes interesser er ikke like faste og forutbestemte som nyrealister 

vil ha det til, men dannes på bakgrunn av press fra ulike interesseorganisasjoner.  

I redegjørelsen for Svalbardskonfliktens politiske bakteppe pekte jeg på at spesielt 

fiskeriorganisasjoner vært opptatte av å påvirke den norske forvaltningspolitikken. Med tanke 

på at fisket i Svalbardområdet er økende, er det grunn til å tro at fiskeriorganisasjoner har 

forsøkt å påvirke den norske politikken også når det kommer til forvaltning av havområdene 
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rundt Svalbard. Slike organisasjoner vil være opptatte av å sikre gode vilkår og nok kvoter til 

norske fiskefartøy. Samtidig finnes det petroleumsressurser på Svalbards sokkel. Man kan 

anta at petroleumsorganisasjoner gjerne vil få tilgang til å utvinne olje og gass på sokkelen 

rundt Svalbard, og at også disse organisasjonene har forsøkt å påvirke den norske posisjonen i 

Svalbardkonflikten.  

H2 innebærer at press fra disse interesseorganisasjonene har fått norske myndigheter 

til å fremme et synspunkt i konflikten som er fordelaktige for dem. Norge må sørge for at 

norske fiskefartøy en stor nok del av kvotemarkedet for å tilfredsstille fiskeriorganisasjonene, 

mens tilgang til nye letearealer for den norske petroleumsnæringa vil være det avgjørende for 

deres interesseorganisasjoner. Til forskjell fra H1 – hvor sikkerhetspolitiske interesser er det 

sentrale -, er det dermed næringsinteresser som er bakgrunnen for den norske posisjonen i 

Svalbardkonflikten, dersom H2 stemmer. Dette gjør at vi kan utlede følgende hypotese:  

H2: Den sentrale driveren bak den norske posisjonen i Svalbardkonflikten er press fra 

nasjonale interesseorganisasjoner. 

I forbindelse med snøkrabbedisputten mellom Norge og EU innebærer denne 

hypotesen at nasjonale interesseorganisasjoner har hatt interesse av-, forsøkt å påvirke norske 

myndigheter til å, -og fått gjennomslag for å forby fangst av snøkrabbe i havområdene rundt 

Svalbard.  

Fiskeriorganisasjoner er generelt opptatte av å sikre norske fiskere rettigheter til 

fangst, og de har tradisjon for å uttale seg i fiskeriforvaltningsspørsmål. Man kan derfor gå ut 

ifra at norske fiskeriorganisasjoner har en mening om hvordan snøkrabbe bør forvaltes i 

havområdene rundt Svalbard, og hvorvidt et forbud for utenlandske fartøy er riktig 

forvaltningsverktøy. H2 for fiskeriorganisasjoner innebærer at fiskeriorganisasjoner har sett 

seg tjent med et forbud mot fangst av snøkrabbe, forsøkt å påvirke norske myndigheter til å 

innføre et slikt forbud, og fått gjennomslag for dette.  

Når det gjelder petroleumsorganisasjoner kan man se for seg at disse frykter at å gi EU 

tilgang til snøkrabbe, vil sette presedens for at de også får tilgang til petroleumsressurser. 

Norske petroleumsorganisasjoner, det være seg arbeidsgiver- eller arbeidstakerorganisasjoner, 

er generelt opptatte av å sikre tilgang til letearealet for egne selskaper. Følgelig kan man tenke 

seg at det vil være i deres interesse å hindre at utenlandske aktører får tilgang til 

petroleumsressursene utenfor Svalbard, og at petroleumsorganisasjonene derfor forsøker å 

påvirke norske myndigheter til å iverksette tiltak som støtter opp om dette. Et forbud mot 
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fangst av snøkrabbe vil være med på å hindre at den fryktede presedensen når det gjelder 

petroleumsressurser etablererer seg. Petroleumsorganisasjoner vil derfor støtte dette tiltaket. 

På samme måte som for fiskeriorganisasjonene, innebærer H2 for petroleumsorganisasjoner at 

de ønsker et forbud mot fangst av snøkrabbe, har forsøkt å fremme dette opp imot norske 

myndigheter, og at de har vunnet gjennom. 

For at casen med snøkrabbedisputten mellom Norge og EU skal bygge opp om H2 må 

det finnes bevis for at den norske posisjonen i snøkrabbedisputten gjenspeiler 

interessegruppers interesser (H2a) og at slike grupper har forsøkt å påvirke denne (H2b). 

Dette kan være petroleumsorganisasjoner og/eller fiskeriorganisasjoner. Hoop-testen tilsier at 

dersom slike bevis finnes, vil H2 styrkes. Samtidig vil den rivaliserende hypotesen H1 

svekkes i noen grad. Hvis slike bevis ikke finnes, avvises hypotesen. Disse bevisene er derfor 

nødvendige, men ikke tilstrekkelige for at H2 skal kunne bekreftes.  

Dersom politikkutviklere eksplisitt gir uttrykk for at interesseorganisasjoner har fått 

gjennomslag for sine interesser i den norske posisjonen i snøkrabbedisputten (H2c), vil H2 

bestå en smoking gun-test. Dette medfører at H2 styrkes betraktelig. Samtidig vil den 

rivaliserende hypotesen H1 avvises. Dersom H2c avvises, vil imidlertid ikke H2 forkastes. 

Sagt med Colliers ord: en mistenkt uten en rykende pistol trenger ikke å være uskyldig (2011, 

s. 827). H2c er derfor en tilstrekkelig, men ikke nødvendig betingelse for at H2 skal kunne 

bekreftes.  

5.3. H3 - Miljønormer som forklaringsfaktor  

I den konstruktivismen er normer ansett å kunne drive staters politikk, ved at organisasjoner 

eller institusjoner «lærer» stater hva som er god og dårlig atferd. Gjennom argumentasjon, 

overbevisning og sosial læring kan disse normentreprenørene få stater til å endre sin atferd. 

Internasjonale normer kan dermed påvirke staters atferd gjennom påvirkning fra både det sub-

nasjonale nivået (nasjonale ikke-statlige organisasjoner) og det internasjonale (internasjonale 

institusjoner). I et konstruktivistisk perspektiv er derfor både nasjonale ikke-statlige 

organisasjoner og internasjonale institusjoner viktige aktører i internasjonal politikk i kraft av 

sin rolle som normentreprenører, og normene de fremholder er et viktig kjennetrekk ved 

internasjonal politikk. Konstruktivister deler altså liberale intergovernmentalisters syn på at 

nasjonale organisasjoner har en selvstendig betydning, men legger også vekt på internasjonale 

institusjoner. Det samme trekket skiller konstruktivisters verdenssyn og dermed også H3 fra 

nyrealister.  
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Til forskjell fra liberale intergovernmentalister er det imidlertid ikke egeninteresse som er 

utgangspunktet for organisasjonenes påvirkning av staters atferd, men en ide om hva som er 

det riktige å gjøre, det vil si en norm. Og påvirkningen går ikke bare fra nasjonale 

organisasjoner til stat, men også fra internasjonale institusjoner til stat. For en konstruktivist 

er det dermed normer fremholdt av nasjonale ikke-statlige organisasjoner og internasjonale 

institusjoner som er den sentrale driveren bak staters atferd, og normative interesser heller enn 

næringsinteresser (eller sikkerhetspolitiske interesser, slik en realist vil hevde) som er 

bakgrunnen for staters politikk.  

Mekanismen som ligger til grunn for H3 går med andre ord ut på at normer fremholdt av ikke-

statlige organisasjoner og internasjonale institusjoner påvirker en stats handling. Skillet fra de 

to tidligere hypotesene tydelig, da fokuset er på normative interesser heller enn 

næringsinteresser og anarkiet ikke anses som den mest sentrale forklaringsfaktoren. H3-

mekanismens retning er også ulik fra H1 og H2, da H3 forklarer staters atferd ved trekk både 

på internasjonalt sub-nasjonalt nivå, henholdsvis overbevisningstiltak fra internasjonale 

institusjoner og nasjonale organisasjoner.  Mekanismens retning går dermed både fra 

internasjonalt og sub-nasjonalt nivå til det statlige nivået.  

Når det gjelder Svalbard, kom det i forrige kapittel fram at både organisasjoner, 

institusjoner og norske myndigheter selv har lagt vekt på at dette er et område hvor 

miljøhensyn skal ivaretas. I teorikapitlet forklarte jeg at det finnes mange eksempler på at 

miljønormer har fått betydning for internasjonal politikk, og sett i lys av Svalbards 

miljøpolitiske kontekst er det ikke urimelig å anta at miljønormer har betydning også her. En 

konstruktivist vil kunne trekke fram norske myndigheters vern av store deler av Svalbards 

natur eller det faktum at de enda ikke har åpnet for oljeboring i Svalbards havområder som 

eksempler på at normer, fremholdt av miljøbevegelsen og internasjonale institusjoner med 

samme formål, har påvirket norsk Svalbard-politikk. Dette gir oss en tredje hypotese:  

H3: Den sentrale driveren bak den norske posisjonen i Svalbardkonflikten er 

miljønormer fremholdt av internasjonale institusjoner og ikke-statlige organisasjoner 

I forbindelse med snøkrabbedisputten mellom Norge og EU innebærer denne 

hypotesen at miljønormer knyttet til forvaltning av snøkrabben har vært den viktigste driveren 

bak forbudet mot fangst av snøkrabbe. Selv om det som tidligere nevnt ikke er helt klart 

hvilke miljøeffekter snøkrabben har på sine omgivelser, regnes bestanden i Svalbards 

havområder som en fremmedart (J. Sundet, B. Gulliksen, A. Jelmert, E. Oug & T. 
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Falkenhaug, 2018). En sentral miljønorm for forvaltning av snøkrabbe her er derfor normen 

om hvordan fremmede arter skal håndteres.  

Denne normen er nedfelt i FNs konvensjon om biologisk mangfold, hvor artikkel 8 h 

(Konvensjon om biologisk mangfold, 1992) forplikter partene til å «hindre innføring av, 

kontrollere eller utrydde fremmede arter som truer økosystemer, habitat eller arter». Normen 

om håndtering av fremmede arter sier altså at stater bør innføre tiltak som hindrer etablering 

og spredning av dem. Å følge denne normen i forbindelse med forvaltning av snøkrabbe ville 

innebære at snøkrabbens spredning ble kontrollert og at populasjonen ble tilstrekkelig 

begrenset.  

For at casen med snøkrabbedisputten mellom Norge og EU skal bygge opp om H3 må 

det finnes bevis for at den norske posisjonen i snøkrabbedisputten gjenspeiler normen om 

håndtering av fremmede arter (H3a). Dersom dette er tilfelle, vil H3 bestå hoop-testen og 

følgelig styrkes. Dersom dette ikke er tilfelle, vil H3 avvises. Samtidig står H3a i direkte 

motsetning til den realistiske påstanden om at den norske posisjonen er upåvirket av 

internasjonale institusjoner og ikke-statlige organisasjoner. Dersom det finnes hold i empirien 

for at H3a er tilfelle, vil derfor H1 svekkes i noen grad. Om norske politikkutviklere eksplisitt 

henviser til slike internasjonale institusjoner og/eller ikke-statlige organisasjoner hvis de 

begrunner sin posisjon ut ifra miljøhensyn (H3b), vil H3 bestå smoking gun-testen og derfor 

styrkes betraktelig. Samtidig vil den rivaliserende hypotesen H1 avvises. Om norske 

politikkutviklere ikke gjør dette, vil H3 svekkes, men ikke avvises.  
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6. Case: snøkrabbedisputten   

6.1. 2004-2013: snøkrabben vekker politisk interesse  

Snøkrabbe ble for første gang nevnt i offentlige myndighetsdokumenter i referatet fra 

spørretimen 21. april 2004. I referatet kom det fram at Steinar Bastesen (Kystpartiet) var 

bekymret for om den nye arten snøkrabbe ville utgjøre en miljøtrussel i Barentshavet 

(Stortinget, 2004, s. 2478). Daværende fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen svarte at det 

var  

«nødvendig å ta noen forholdsregler allerede nå for å begrense spredningen og for å få 

en bedre oversikt over spredningen av denne krabben. (…) Vi vil så på det neste møtet i den 

blandede norsk-russiske fiskerikommisjonen drøfte med russerne nye skritt i et forsøk på å 

stoppe utbredelsen. Dette er en art som skal forvaltes, på lik linje med alle andre arter i vårt 

felles område, i den norsk-russiske fiskerikommisjonen» (Stortinget, 2004, s. 2478). 

Den tidligste interessen for snøkrabbe i norsk politikk synes å ha med hensynet til 

miljøet å gjøre, da det ble argumentert med at snøkrabben som fremmedart kunne være en 

utfordring for den sårbare naturen i Arktis. Samtidig ble det understreket at forvaltning av 

snøkrabbe måtte gjøres i samarbeid med Russland. Noen år senere ble dette ønsket også 

uttrykt fra russisk side, nærmere bestemt av den nord-russiske Fiskeindustriunionens 

generaldirektør Vasilij Nikitin (Antonsen, 2013; Erlandsen, 2014). Å samarbeide om 

forvaltning var derfor også i russernes interesse.  

At snøkrabben ble ansett som en trussel mot det arktiske miljøet kom også til uttrykk i 

de kommende proposisjoner til Stortinget. I St. prp. Nr. 1 (2005-2006) ble det understreket at 

det var et mål å «bidra til å hindre uønsket/utilsiktet introduksjon av arter til vårt marine 

miljø», samt «forvalte allerede introduserte og etablerte arter, (…) slik at eventuelle negative 

økologiske virkninger blir minst mulig» (FKD, 2005-2006, s. 153). Norske myndigheter viste 

her at de var opptatte av å forhindre etablering og spredning av fremmede arter. Det kom 

videre fram at Norge «overvåker utviklingen av vekst og utbredelse hos snøkrabben» og «har 

innført utkastforbud for snøkrabbe» (FKD, 2005-2006, s. 45). Forbudet mot utkast av 

snøkrabbe ble gjentatt i Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) (FKD, 2007-2008, s. 88). Overvåkning og 

utkastforbud var tiltak som regjeringen hadde igangsatt for å følge opp målet om å begrense 

spredningen av snøkrabbe.  

Fokuset på snøkrabbe som en mulig miljøtrussel finner vi også de første gangen 

snøkrabbe dukket opp i norske medier, da i forbindelse med omtalelse av den aller første 
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norsk-russiske miljøstatusrapporten for Barentshavet og bakgrunnsrapporten for 

forvaltningsplan for Barentshavet-Lofoten. I artiklene ble spredning av fremmede arter i 

havområdet, deriblant den raske utbredelsen av snøkrabbe, betegnet som et av flere 

«Bekymringsfulle utviklingstrekk i økosystemet» (Kræmer, 2009) og snøkrabben som en av 

flere arter «som ikke hører hjemme her, og som kan skade det opprinnelige naturmangfoldet» 

(fisk.no, 2010).  

Miljøaspektet var også fremtredende i den første stortingsmeldingen som nevnte 

snøkrabbe. Det ble her anbefalt å følge utviklingen til denne arten nøye (MD, 2010-2011, s. 

42), og den ble vurdert til å kunne være til skade for det biologiske mangfoldet (MD, 2010-

2011, s. 72). Denne oppfatningen synes å ha blitt delt av stortingsrepresentant Frank Bakke-

Jensen (H), som i et innlegg i spørretimen 8. februar 2012 karakteriserte snøkrabben som en 

«papirløs innvandrer med klør» (Stortinget, 2012, s. 2212). Bakke-Jensen syntes her å mene at 

snøkrabben ikke burde få innpass i den norske naturen.  

Samtidig kan man spore noe økonomisk interesse for snøkrabben i denne perioden. I 

samme vending som Jan H. Sundet fra Havforskningsinstiuttet informerte om at snøkrabben 

var på vei til Norge, spådde han muligheter for kommersiell fangst (Iversen, 2010; T. Jensen 

& Angelsen, 2010; Norum, 2010). Fra 2013 ble snøkrabben gjenstand for økonomisk 

interesse i offentlige myndighetsdokumenter. I St. prp. 1 S (2013-2014) kunne man for første 

gang i et myndighetsdokument lese at det er «kommersiell interesse for arten» (FKD, 2013-

2014, s. 154). Dette betyr at norske myndigheter fra 2013 så på snøkrabben som en 

økonomisk ressurs.  

6.2. 2014-2016 Forbudet mot fangst av snøkrabbe blir iverksatt  

24. oktober 2014 sendte Nærings- og fiskeridepartementet ut et høringsbrev der de 

foreslo forbud mot fangst av snøkrabbe på norsk sokkel, med mulighet for dispensasjon for 

norske fartøy (NFD, 2014b). Forslaget ble begrunnet med behovet for å få mer kunnskap om 

arten og rom til å lage en forvaltningsplan (NFD, 2014b). Departementet ønsket med andre 

ord å forby fangst av snøkrabbe for utenlandske fartøy, i påvente av at en vitenskapelig 

fundert forvaltningsplan var på plass. Departementet sendte forslaget på høring for å få 

innspill fra relevante instanser. Høringsbrevet ble blant annet sendt til ni fiskeriorganisasjoner 

og to miljøorganisasjoner (NFD, 2014b). Dette innebærer at departementet ga fiskeri- og 

miljøorganisasjoner muligheten til å påvirke regjeringens politikk.  
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Av høringsinstansene svarte seks fiskeriorganisasjoner, mens ingen av 

miljøorganisasjonene sendte inn høringssvar (NFD, 2014b). Med unntak av Norges 

Kystfiskarlag (Norges kystfiskarlag, 2014), som mente at snøkrabben som fremmedart burde 

begrenses i så stor grad som mulig, var fiskeriorganisasjonen som uttalte seg i høringen 

positive til et generelt forbud mot fangst av snøkrabbe (Fiskebåt, 2014; NNN, 2014; Nordland 

fylkes fiskarlag, 2014; Norges fiskarlag, 2014; Norges råfisklag, 2014).  

Forbudet mot fangst av snøkrabbe trådte i kraft 1. januar 2015. Forbudet gikk ut på at 

«Det er forbudt for norske og utenlandske fartøy å fangste snøkrabbe i Norges 

territorialfarvann, herunder territorialfarvannet ved Svalbard, økonomisk sone og 

fiskevernsonen ved Svalbard. For norske fartøy gjelder forbudet også i internasjonalt farvann» 

(Forskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe, 2014). Forskriften presiserte dermed at 

fangstforbudet gjaldt i Svalbards maritime soner. Paragraf 2 understreket imidlertid at «Det 

kan gis dispensasjon fra forbudet mot fangst av snøkrabbe til fartøy som er tildelt 

ervervstillatelse etter deltakerloven» (Forskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe, 2014).  

Forbudet betydde i praksis at norske fiskere kunne søke om lisens til å fange 

snøkrabbe, mens utenlandske fiskere ikke fikk lov (Holøien, 2018). Det var derfor bare for 

utenlandske fiskere, at forbudet faktisk gjaldt. Dette påvirket først og fremst fiskere fra 

Latvia, Polen og Spania, som hadde drevet snøkrabbefiske siden 2013 (Østhagen & 

Raspotnik, 2018, s. 60). Norge ga beskjed til EU om at disse fartøyene ville bli vist vekk fra 

havområdene rundt Svalbard (Østhagen & Raspotnik, 2018, s. 60). Forbudet skulle altså 

håndheves ved å fjerne utenlandske fiskefartøy fra fangstområdet.  

I dokumentene som fulgte så man fortsatt at bekymringer om snøkrabbens påvirkning 

på økosystemet var til stede. Dette kom blant annet til uttrykk i Meld. St. 20 (2014-2015) 

(KLD, 2014-2015, s. 17) og Meld. St. 32 (2015-2016) (JD, 2015-2016b, s. 58). Slike 

bekymringer ble også til dels utrykt i media, for eksempel fra Havforskningsinstituttets Jan H. 

Sundet (Wormdal, 2014).   

Samtidig er det tydelig at den kommersielle interessen for snøkrabbe var økende. I 

Meld. St. 15 (2014-2015) kan man lese at «det er grunn til å tru at det vil utvikle seg eit 

kommersielt fiske etter denne arten i nær framtid» (NFD, 2014-2015, s. 45). Dette viser at 

norske myndigheter forventet at det ville bli mulig å utvikle en næring av snøkrabbefisket. 

Dette inntrykket forsterkes av daværende fiskeriminister Elisabet Aspakers optimistiske 

uttalelser til media, hvor hun sa at hun trodde på et snøkrabbeeventyr på størrelse med 

torskefisket (Klungtveit, 2015).   
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I stortingsmeldingen ble det også påpekt at Norge har rett til å vedta reguleringer for 

ulike typer fiskeri i Svalbards maritime soner, men at dette i området i praksis iverksettes 

regler på ikke-diskriminerende grunnlag (NFD, 2014-2015, s. 15). Dette viser at Norge 

forsøkte seg på en balansegang mellom suverene rettigheter som utgår fra Havretten og 

prinsippet om likebehandling i Svalbardtraktaten når det kommer til forvaltning av fiskeri i 

Svalbardområdet. 

I Meld. St. 10 (2015-2016) kan vi lese at «Eksporten av reker, skalldyr og bløtdyr 

nådde 1 mrd. kroner i 2014, hvorav 54 pst. av verdien var reker og 30 pst. var kongekrabbe, 

snøkrabbe og taskekrabbe» og at «…det er eksportert snøkrabbe fra Norge til en verdi av 147 

mill. kroner per september 2015» (NFD, 2015-2016a, s. 25-26). Forventningen om 

økonomisk gevinst av snøkrabbefisket ble dermed langt på vei innfridd. 

Formuleringene om et forventet kommersielt snøkrabbefiske og Norges 

reguleringsrettigheter og -praksis ble gjentatt i Meld. St. 20 (2015-2016) (NFD, 2015-2016b, 

s. 47, 15), og Meld. St. 32 (2015-2016) (JD, 2015-2016b, s. 91). Dette viser at den 

kommersielle interessen for snøkrabben og norske myndigheters balansegang mellom 

Havretten og Svalbardtraktaten vedvarte. 

Snøkrabbe var også et viktig tema i den norsk-russiske fiskerikommisjonen. I forkant 

av sesjonen i 2014 uttalte daværende assisterende departementsråd Arne Røksund at 

«Snøkrabben ble tatt opp i formøtet og vil ganske sikkert komme opp på ny under den 

ordinære sesjonen. Vi jobber med en nasjonal forvaltning av denne arten nå og ser for oss en 

diskusjon om forvaltningsregler overfor denne arten» (Antonsen, 2014). I Meld. St. 20 ble det 

klart at Norge og Russland hadde blitt enige om et viktig prinsipp for forvaltning av 

snøkrabbe: «snøkrabben er en sedentær art som skal forvaltes etter sokkeljurisdiksjon» (NFD, 

2015-2016b, s. 40). Dette innebar at Norge og Russland delte synet om at snøkrabben skulle 

forvaltes i tråd med Havretten, inkludert at Norge og Russland hadde suverene rettigheter 

over sine tilhørende sokkelressurser. 

6.3. 2016-2017: Snøkrabbedisputten blir en realitet   

I EU/EØS-nytt 29. september 2016 kom det til uttrykk at Europaparlamentet og 

Europakommisjonen mente at forbudet mot utenlandsk fangst av snøkrabbe i havområdene 

rundt Svalbard var i strid med Svalbardtraktaten (Stortingsbiblioteket, 2016). På dette 

tidspunktet hadde snøkrabbesaken blitt løftet opp i sentrale EU-organ, som sto samlet i sitt 

syn om at havområdene utenfor Svalbard burde forvaltes i tråd med Svalbardtraktaten. Av 
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dette følger det at prinsippet om likebehandling bør gjelde for utnytting av ressursene i 

Svalbards maritime soner, inkludert snøkrabbe.  

Norge og EU forsøkte i 2016 å komme til enighet om snøkrabbefisket, men 

Kommisjonen ville ikke godta Norges krav om at all fangst skulle landes i Norge og at dette 

skulle gjelde for hele KS (Østhagen & Raspotnik, 2018, s. 60). Norge foreslo å bytte EUs 

snøkrabbekvoter med andre fiskekvoter, men også dette avslo EU (NTB, 2018). Det var altså 

et ønske fra både norsk og europeisk side om å løse snøkrabbedisputten på et tidlig stadium, 

men EU fant de norske kravene om norsk ilandsettelse og kvoteavtaler urimelige. Dette kom 

også til uttrykk i EU/EØS-nytt 4. januar 2017, hvor man kan lese at «EU valgte å prioritere 

andre arter» (Stortingsbiblioteket, 2017a). Norge håndhevet på sin side forbudet mot fangst av 

snøkrabbe, og 16. juli 2017 ble det litauiske fiskefartøyet Juros Vilkas arrestert for ulovlig 

fangst av snøkrabbe i smutthullet (Torsvik, 2017), et internasjonalt farvann nær FVS.  

Til tross for manglende enighet vedtok likevel Det europeiske råd i januar 2017 å 

autorisere 20 fartøy-lisenser for fangst av snøkrabbe rundt Svalbard (NTB, 2017b). EU valgte 

med dette å gi fisketillatelse til EU-registrerte fartøy, selv om disputten med Norge ikke var 

løst. De fem landene som fikk lisensautoritet var Estland, Latvia, Litauen, Polen og Spania 

(Østhagen & Raspotnik, 2018, s. 60). Man kan tenke seg at norske myndigheter betraktet EUs 

lisensiering som like horribelt som om Norge skulle ha utstedt lisenser til norske selskaper for 

å drive gruvedrift i Latvia eller samle rav på latviske strender. Snøkrabbedisputten mellom 

Norge og EU ble med dette en realitet. Norge reagerte på lisensutstedelsen med flere 

offentlige uttalelser og diplomatiske noter (Østhagen & Raspotnik, 2018, s. 60-61), og viste 

med det at de ikke godtok EUs lisensutdeling.  

Forbudet fikk også konsekvenser for den norske sjømatnæringa. Dette kommer til 

uttrykk i et skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (Ap), sendt 10. januar 2017. Spørsmålet lød: 

«Hva vil regjeringen gjøre for å sikre leveranser av snøkrabbe til Seagourmet Norway AS i 

Båtsfjord?» (Stortinget, 2017a). Bakgrunnen for spørsmålet var at forbudet mot 

snøkrabbefisket for utenlandske fartøy hadde ført til at bedriften Seagourmet Norway AS 

måtte permittere nærmere 50 ansatte (Stortinget, 2017a).  

Daværende fiskeriminister Per Sandberg svarte da at «Jeg har lenge vært oppmerksom 

på situasjonen rundt mangel på råstoff til Seagourmet AS sin fabrikk i Båtsfjord,og EU-flåten 

sin interesse for å fiske snøkrabbe i Barentshavet. Norge har derfor prøvd å få snøkrabbe inn i 

kvoteavtalen med EU» (Stortinget, 2017a). Sandberg ga uttrykk for at Norge ønsket å løse 

snøkrabbedisputten i de ordinære kvoteforhandlingene med EU. Pedersen sendte et 
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tilsvarende spørsmål i mai samme år, og da gjentok fiskeriministeren at et «kvotebytte ville 

gitt de fartøyene fra EU som har stått for leveransen til Sea Gourmet AS, adgang til å fiske 

snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel» (Stortinget, 2017b). Ifølge Sandberg ville et 

kvotebytte vært til fordel for den norske sjømatbedriften. Samtidig er det sånn at dersom EU 

godtar en avtale der de blir tilbudt kvoter for fangst av snøkrabbe på ordinært vis, vil de i 

praksis anerkjenne den norske posisjonen vedrørende Svalbards maritime soner (Kaiser et al., 

2018, s. 345). Dette er med på å forklare hvorfor norske myndigheter ønsket å løse 

snøkrabbedisputten gjennom ordinære kvoteforhandlinger. 

Man kan også merke seg at Sandberg pekte på at forbudet var nedsatt med hensyn til 

bærekraftig ressursforvaltning. I svaret skrev han at: «Norge er opptatt av en ansvarlig og 

forskningsbasert ressursforvaltning. Dette er bakgrunnen for at det ble innført forbud mot 

fangst av snøkrabbe i norsk jurisdiksjonsområder og en dispensasjonsbestemmelse etter 

søknad for fartøy med ervervstillatelse etter deltakerloven» (Stortinget, 2017a). Sandberg 

begrunnet med dette forbundet mot fangst av snøkrabbe med hensynet til miljø. Videre sa 

Sandberg at: 

«Norge har en nær dialog med Russland om snøkrabben og forvaltningen av denne i 

Barentshavet (…) Vi har ikke kunnskap om når Russland vil fastsette sine reguleringer for 

2017, og heller ikke om Russland vil tillate tredjeland å fiske snøkrabbe på sin sokkel i 2017» 

(Stortinget, 2017a). 

Sandberg pekte her på at norske forvaltningsreguleringer for snøkrabbe utformes i 

samarbeid med Russland. At norske myndigheter avventet situasjonen i påvente av hvilke 

reguleringer russiske myndigheter ville fastsette for snøkrabbefisket viser at Norge tok hensyn 

til russiske interesser i forvaltning av snøkrabbe.  

I januar 2017 arresterte den norske Kystvakten et nytt fartøy for brudd på 

fangstforbudet. Denne gangen var det det latviske fartøyet Senator som ble tatt for ulovlig 

snøkrabbefiske utenfor Svalbard (Østhagen & Raspotnik, 2018, s. 61). Forbudet ble med dette 

håndhevet av norske myndigheter nok en gang. Fiskeriminister Per Sandbergs respons var det 

famøse utsagnet «Vi gir ikke bort en krabbe», etterfulgt av «og neste skip vi ser, vil også bli 

arrestert» (Haugan, 2017).  

I EU/EØS-nytt 25. januar 2017 ble det gjentatt at uenigheten om forbudet mot fiske av 

snøkrabbe handler om at EU mener forskjellsbehandlingen av norske og utenlandske fartøy er 

i strid med Svalbardtraktaten (Stortingsbiblioteket, 2017c). EU mente derfor at det var 

passende å dele ut lisenser til egne fartøy, noe Frank Bakke-Jensen, nå EØS- og EU-minister, 
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hadde gjort det klart at de ikke kunne, da Norge har suverenitet over KS (Stortingsbiblioteket, 

2017c). Norske myndigheter sto med dette fast på sitt om at det er kyststatsrettigheter som 

skal gjelde for forvaltningen av ressurser i Svalbards maritime soner. I nyhetsbrevet kommer 

det også fram at Norge ønsket å fortsette forhandlingene med EU om krabbekvoter 

(Stortingsbiblioteket, 2017c). Det var med andre ord fremdeles i norske myndigheters 

interesse å la snøkrabben forbli en del av de ordinære kvoteforhandlingene.  

På møtet i Europautvalget 1. februar 2017 ga Frank Bakke-Jensen uttrykk for at 

Havretten entydig gir Norge rett til å forvalte og utnytte snøkrabbe på sokkelen utenfor 

Svalbard (Europautvalget, 2017a). EUs lisensiering ble følgelig sett på som et brudd på 

Havretten. Bakke-Jensen understreket videre at Norge ønsker å løse snøkrabbedisputten 

gjennom forhandlinger med EU, men det kom også fram at forhandlingsviljen bare strakk seg 

til et visst punkt: «… vi vil aldri fire på viktige prinsipielle spørsmål når det gjelder Norges 

rett til å regulere utnyttelsen av ressursene på norsk sokkel» (Europautvalget, 2017a). Han 

skal også ha vært tydelig på dette i møte med EUs fiskerikommisær (Mehren & Mehren, 

2017). I spørretimen 15. februar poengterte Bakke-Jensen at det er viktig for Norge å følge 

Havretten i snøkrabbedisputten, og han understreket at «Vi skal være prinsipielle i disse 

spørsmålene, også når andre land prøver å utfordre den lovlige retten vi har» (Stortinget, 

2017c, s. 2124). Bakke-Jensen legitimerte her det norske kravet om suverene rettigheter over 

snøkrabben i Havretten.  

I EU/EØS-nytt 22. februar 2017 ble det vist til at det latviske parlamentet hadde hatt 

kontakt med norske myndigheter angående arrestasjonen av et latvisk fiskefartøy som fanget 

snøkrabbe i Svalbardsonen (Stortingsbiblioteket, 2017b). Latviske myndigheter understreket 

at man «ønsker å finne en diplomatisk løsning med Norge, selv om et internasjonalt søksmål 

ikke kan utelukkes» (Stortingsbiblioteket, 2017b). Latvia syntes å foretrekke å løse disputten 

gjennom forhandlinger, men truet samtidig med sterkere midler. At Norge på dette tidspunktet 

valgte å arrestere fartøy, kan sees på som en konsekvens av at de offentlige uttalelsene og 

diplomatiske notene ikke førte fram (Østhagen & Raspotnik, 2018, s. 60-61). Her ser vi at den 

norske reaksjonen på EUs utdeling av fisketillatelser gikk fra mindre til mer alvorlige 

sanksjoner, og eskalerte i arrestasjon av de to fiskefartøyene. 

24. mars ble Meld. St. 22 (2016-2017) gitt ut. Som i tidligere stortingsmeldinger ble 

det poengtert at snøkrabbefisket gir nye næringsmuligheter (UD, 2016-2017, s. 19). 

Stortingsmeldingen tok videre opp forholdet mellom Havrett og snøkrabbe:  
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«Etter Havretten har alle kyststater suverene rettigheter til naturforekomster på 

kontinentalsokkelen. Dette innebærer rett til å utforske og utvinne mineraler og andre 

forekomster på og under havbunnen, herunder såkalte sedentære arter, for eksempel 

snøkrabbe. (…) Kyststatens suverene rettigheter betyr i denne sammenhengen at ingen kan 

utforske eller utvinne disse naturforekomstene uten uttrykkelig samtykke fra kyststaten» (UD, 

2016-2017, s. 26).  

Her ble det eksplisitt uttrykt at Havretten gir Norge suveren rett til å forvalte 

snøkrabbe, og at andre stater som ønsker å unytte disse ressursene må gjøre det med samtykke 

fra norske myndigheter.  

En uke senere kom Nærings- og fiskeridepartementet med sin Meld. St. 28 (2016-

2017). Med fraser som «…eit kommersielt fiske på denne bestanden har utvikla seg dei siste 

åra» (NFD, 2016-2017, s. 49), ble snøkrabbefisket beskrevet som en etablert næring. På 

samme måte som i tidligere stortingsmeldinger ble formuleringene om norske 

reguleringsrettigheter versus norsk reguleringspraksis gjentatt. Det samme gjaldt setningen 

om at Norge og Russland hadde blitt enige om at snøkrabben er en sedentær art som skal 

forvaltes etter sokkeljurisdiksjon (NFD, 2016-2017, s. 42). Man var også enige om at «…eit 

uttrykkelig samtykke frå kyststaten er nødvendig for å kunne drive fiske på arten» (NFD, 

2016-2017, s. 30). I denne meldingen ble det altså poengtert at tredjestater må ha tillatelse fra 

Norge for å fiske snøkrabbe på norsk sokkel.  

3. mai var det igjen møte i Europautvalget. Nå var det fiskeriminister Per Sandbergs 

tur til å redegjøre for snøkrabbedisputten. I likhet med Bakke-Jensen viste Sandberg til 

Havretten når han forsvarte det norske kravet over snøkrabbe på Svalbards sokkel 

(Europautvalget, 2017b). Videre bekreftet han at Norge ønsket å løse snøkrabbedisputten 

gjennom forhandlinger, med det forbehold at EU respekterte at Norge har suverenitet over 

Svalbards sokkel (Europautvalget, 2017b). Også Sandberg skal ha uttrykt seg i klartekst 

ovenfor EUs fiskerikommisær: «Vi var ganske tydelige på vi vil fortsette agere på den måten 

vi har gjort hvis det kommer EU-fartøy inn i sonen ved Svalbard og fisker illegalt så tar vi 

dem ut,» sa han til NRK (Mehren, 2017).  

Det kan også nevnes at Sandberg pekte på Russland som en viktig aktør i 

snøkrabbedisputten:  

«For å dra litt om prosessen her, uten at jeg skal spekulere for mye, startet denne 

prosessen da Russland stengte Smutthullet for snøkrabbe. Da var det noen latviske fartøy som 

var inne i Smutthullet og høstet snøkrabbe, som man leverte til Norge. Da Russland stengte, 
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mistet disse fartøyene fangstmuligheter, de mistet råstoff til sin industri i Norge 

(Europautvalget, 2017b). 

Sandberg viste her til at snøkrabbedisputten mellom Norge og EU dukket opp først 

etter at Russland valgte å forby snøkrabbefiske i sine farvann. Man kan merke seg at Russland 

ikke ønsket å la utenlandske fiskefartøy få tilgang til snøkrabbefisket i Arktis. Til slutt 

bemerket Sandberg at: «Det er store verdier i snøkrabben i dag, men i framtiden vil det være 

betydelig høyere verdier i den» (Europautvalget, 2017b).  Sandberg bekreftet med dette at 

norske myndigheter anså snøkrabben som en viktig økonomisk ressurs. Det er imidlertid verdt 

å merke seg at Sandberg også pekte på at snøkrabbedisputten ikke bare handler om 

snøkrabbe: «Det er klart at hvis man utfordrer de rettighetene som ligger på sokkelen, er det 

klart at det er større verdier man snakker om i framtiden – kan være» (Europautvalget, 

2017b). «Større verdier» kan her indikere olje- og gassressurser. 

I EU/EØS-nytt 25. august 2017 kunne man lese at de to fiskefartøyene Juros Vilkas og 

Senator hadde blitt dømt av norsk rett for brudd på forbudet mot fangst av snøkrabbe, men at 

begge dommene var anket (Stortingsbiblioteket, 2017d). Dommene ga dermed norske 

myndigheter støtte i sitt syn på at snøkrabben skal forvaltes etter Havretten. At dommene ble 

anket viser at motpartene ikke støttet dette synet, til tross for domfellelsene.  

EU/EØS-nytt 12 oktober 2017 presiserte den norske posisjonen i snøkrabbedisputten: 

«Svalbardtraktaten og internasjonal Havrett gir Norge rett til å forvalte ressursene på 

kontinentalsokkelen utenfor Svalbard. I tillegg har Norge enerett på å regulere utnyttelse av 

naturressurser, som snøkrabbe, i territorialfarvannet (12 nautiske mil) rundt Svalbard» 

(Stortingsbiblioteket, 2017f). Utsagnet viser at Norge mente at både Havretten og 

Svalbardtraktaten gir Norge rett til å bestemme over hvordan snøkrabben skal forvaltes. Dette 

innebærer at Norge tolket EUs lisensiering som ulovlig, uavhengig av hvilket av regelverkene 

man legger til grunn.  

Et annet viktig tillegg gjelder konsekvensene av å tolke ressursforvaltning på 

Svalbards sokkel i tråd med Svalbardtraktaten: «En avgjørelse som sier at Svalbardtraktatens 

regler om like rettigheter også skal gjelde sokkelen, vil kunne få betydning for retten til å 

utvinne olje, gass og mineraler» (Stortingsbiblioteket, 2017f). Norske myndigheter anerkjente 

med dette at det å tolke ressursene på Svalbards sokkel som gjenstand for Svalbardtrakaten, 

ville innebære at alle traktatparter vil få like rettigheter til å utnytte ressursene som finnes her. 

Dette viser at norske myndigheter var bekymret for at det å gi EU tilgang til snøkrabbe ville 

sette presedens for tilgang til andre ressurser, herunder petroleum.  
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I november 2017 falt ankedommen over arrestasjonen av Juros Vilkas. Høyesteretten 

mente at Norge hadde rett til å regulere fangst av snøkrabbe i Smutthullet, på bakgrunn av at 

Norge har suverene rettigheter til ressurser på KS (Østhagen & Raspotnik, 2018, s. 61). 

Dommen gjaldt riktig nok ikke fangst av snøkrabbe i havområdene rundt Svalbard, men den 

var likevel viktig fordi den fastslo at Norge har rett til å gi lover og regler for KS (Lieungh, 

2017b). Til tross for at statusen til de maritime sonene rundt Svalbard ikke ble diskutert 

(Østhagen & Raspotnik, 2018, s. 61), fikk Norge dermed i stor grad medhold i sin posisjon i 

snøkrabbedisputten. Fiskeriminister Per Sandberg var ikke overraskende fornøyd med 

dommen: «Det var en veldig viktig sak, og jeg legger ikke skjul på at jeg er veldig fornøyd 

med at Høyesterett ga staten medhold» (Lieungh, 2017a).  

På stortingsmøtet 14. desember gjentok Marit Berger Røsland, ny EØS- og EU-

minister, at Norge ønsket å løse snøkrabbedisputten gjennom forhandlinger, så lenge EU 

respekterte at Norge har suverenitet over Svalbards sokkel (Stortinget, 2017e, s. 1412). Norge 

ville med andre ord gjerne forhandle, men bare så lenge de fikk gjennomslag for sine 

synspunkt. 

6.4. 2018-2019: ingen løsning i sikte    

Det europeiske rådet gjenautoriserte de 20 fiskelisensene i desember 2017, hvorpå 

Norge responderte med å stoppe alle offisielle forhandlinger om snøkrabbefiske med EU 

(NTB, 2018). Da EU valgte å videreføre lisensutstedelsen til tross for at uenigheten med 

Norge ikke var løst og Norge dessuten hadde fått en dom fra Høyesterett på sin side, reagerte 

altså Norge med å avslutte alle forhandlinger.  

I februar 2018 ble ankesaken mot Senator avgjort, og retten bestemte også her at 

Norge hadde myndighet til å regulere fangst av snøkrabbe på Svalbards sokkel (Østhagen & 

Raspotnik, 2018, s. 61). I retten ble det blant annet argumentert for at snøkrabben hverken 

kunne løfte seg opp fra havbunnen eller svømme, og altså ikke kunne regnes som en fisk og 

følgelig ikke falle under lovverket for fiskerilovgivning (Tore Henriksen, 2019). Et viktig 

aspekt ved denne dommen var dermed at snøkrabben ble slått fast til å være en sedentær art, 

som dermed er omfattet av KS-rettighetene.  

Retten slo med dette fast at fiske etter snøkrabbe i Svalbards maritime soner uten 

tillatelse fra norske myndigheter var ulovlig. Den ga dermed i større grad medhold til den 

norske posisjonen i snøkrabbedisputten enn det dommen over Juros Vilkas hadde gjort. Til 

sammen slo disse to dommene fast at Norge har suveren rett til å bestemme lover og regler for 
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KS, at snøkrabbe må regnes som en sedentær art og dermed er underlagt norske lover og 

regler, og at disse også måtte gjelde for fangst av snøkrabbe på KS ved Svalbard.  

16. mars kom det en ny stortingsmelding fra Nærings- og fiskeridepartementet (Meld. 

St. 9). Igjen ble snøkrabbefisket beskrevet som en etablert næring, den norsk-russiske 

enigheten om at snøkrabben skal forvaltes i tråd med Havretten ble trukket fram, og 

formuleringen om at Havretten gir Norge rett til å forvalte snøkrabben ble gjentatt (NFD, 

2017-2018, s. 51, 44, 15). På et møte med den russiske fiskerisjefen skal Per Sandberg sågar 

ha fått bekreftet at Norge og Russland sto sammen i snøkrabbesaken, og Sandberg 

understreket både at «vi har en fantastisk god dialog» og at «for oss var det viktig å ta opp 

dette, slik at vi kan være sikre på at vi står skulder ved skulder,» (Klassekampen, 2018). På 

stortingsmøtet 25. mai gjentok utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide at Norge bare er 

forhandlingsvillige så lenge EU møter kravet om norsk suverenitet over Svalbards 

havområder (Stortinget, 2018, s. 4133).  

8. oktober 2018 leverte Nærings- og fiskeridepartementet sine proposisjoner for 

budsjettåret 2019.  I prop. 1 S (2018-2019) kan man lese at snøkrabben fra 2017 er en art som 

prioriteres i arbeidet med å etablere nye forvaltningstiltak og økt kunnskap (NFD, 2018-

2019b, s. 225). Snøkrabben fikk dermed økt fokus som miljøtrussel og det ble satt i gang 

konkrete tiltak for å få oversikt over artens spredning og forvalte den i tråd med miljøhensyn. 

At snøkrabben som fremmedart utgjør en miljøtrussel ble gjentatt i prop. 1 S (2018-2019) 

(JD, 2018-2019, s. 24) og Meld. St. 15 (2018-2019) (NFD, 2018-2019a, s. 22). Meldingen 

gjentok også at snøkrabbefisket var en etablert næring, at Russland og Norge var enige om at 

snøkrabben skal forvaltes i tråd med Havretten, og at Havretten ga Norge suverene rettigheter 

over snøkrabben (NFD, 2018-2019a, s. 55, 33, 16).  

EU foreslo å utstede nye lisenser til EU-fartøy for fangst av snøkrabbe utenfor 

Svalbard i november 2018, og den nye fiskeriministeren Harald T. Nesvik var da like 

krystallklar som sin forgjenger på at dette ikke vil bli godtatt: «EU må skifte posisjon. De kan 

ikke holde på med å skrive ut det jeg mener er ulovlige lisenser til å fiske på norsk sokkel, på 

samme måte som vi ikke sender norske bønder for å høste druer i Champagne» (NRK, 2018). 

I nyhetsbrevet fra 30. oktober 2019 kom det fram at Europakommisjonen likevel gjentok 

denne handlingen, til tross for at norske myndigheter hadde formidlet sitt standpunkt om at 

Norge har suverene rettigheter til å utstede slike lisenser klart og tydelig til EU 

(Stortingsbiblioteket, 2019). Dette skuffet fiskeriministeren: «Det skuffer meg at EU vil 
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gjenta denne handlingen. Det holder ikke med lisens fra EU. Skal man fangste snøkrabbe må 

man ha norsk kvote,» (Solvik, 2019).  

Her ser vi at EU fremdeles fremholdt sin posisjon, og fortsatte å utfordre norsk 

suverenitet. Samtidig sto den norske posisjonen fast. Nyhetsbrevet pekte også på at 

høyesterett hadde forkastet ankesaken fra den latviske fiskebåten, og slått fast at Havretten gir 

Norge enerett til å forvalte snøkrabbe på Svalbards KS og at Svalbardtraktaten ikke er til 

hinder for å håndheve norske forvaltningsregler i dette området (Stortingsbiblioteket, 2019). 

Høyesterett ga dermed Norge medhold i sitt syn.  

Lisensutstedelsen ble gjentatt en tredje gang så sent som høsten 2019 (Andreassen, 

2019). Til tross for at Norge og EU ikke hadde oppnådd noen enighet i krabbespørsmålet, 

valgte altså EU å gi lisensautoritet til Estland, Latvia, Litauen, Polen og Spania en tredje gang. 

November samme år gjenopptok Norge og EU forhandlinger om kvotefisket (NTB, 2019). I 

skrivende stund har partene ikke kommet til enighet.  

6.5. Intervjuer  

6.5.1. Nærings- og fiskeridepartementet 

Den ansatte i Nærings- og fiskeridepartementet var opptatt av at det alltid lå mange 

forhold til grunn for forvaltning, også når det kommer til nye marine arter som snøkrabben.  

«I diskusjonen om forvaltningstiltak, uansett hva man skal forvalte, så må man stille 

noen grunnleggende spørsmål. Når det gjelder spørsmål om forvaltning av nye marine arter så 

kan disse spørsmålene være: Hva er dette slags art? Hvor kommer den fra? Hvorfor er den her? 

Er den kommet for å bli? Er dette noe som kan utnyttes kommersielt?  Gjør den noe 

skadevirkninger på andre arter? Hvordan kan den utnyttes hvis den kan utnyttes kommersielt? 

Hvem har rett til å utnytte den?,» (Ansatt i Nærings- og fiskeridepartementet, 2020). 

Hen pekte videre på at det er usikkerhet knyttet til spørsmålene om hvordan 

snøkrabben var kommet til Barentshavet, og at svaret kunne ha ulike konsekvenser for 

hvordan den nye arten burde forvaltes.  

«… for tilfellet med snøkrabben var det uvisst i 2014 hvordan denne arten var kommet 

inn i Barentshavet. (…) Hvis snøkrabben var en introdusert art i økosystemet i Barentshavet 

ville det gi oss et forvaltningssenario hvor vi måtte hensynta våre internasjonale forpliktelser 

(herunder konvensjonen for biologisk mangfold CBD) og et forvaltningsregime for 

introduserte arter, dersom den ikke var en introdusert art, så ville det gi oss et annet, da skal 

den forvaltes med mål om bærekraftig langsiktig høsting slik vi utnytter våre andre 
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kommersielle bestander uten å se hen til spørsmålet om forvaltning av introduserte arter,» 

(Ansatt i Nærings- og fiskeridepartementet, 2020). 

Etter hvert ble det anslått at snøkrabben hadde et kommersielt potensial og også dette 

hadde betydning for forvaltningen av arten. Den ansatte i Nærings- og fiskeridepartementet 

forteller:  

«Havforskerne mente rundt 2014-2015 at snøkrabben sannsynligvis ville innta det 

meste av havområdene i det nordlige Barentshavet inkludert rundt Svalbard-arkipelet. Dersom 

disse antakelsene slo til, så viste modellkjøringer at fremtidige landinger av snøkrabbe fra 

Barentshavet kunne/kan ligge et sted mellom 50 og 170 tusen tonn årlig. Verdien av et slikt 

fiske kan bli på nivå med et gjennomsnittlig torskefiske fra dette området. Dette var et viktig 

bakteppe når man skal vurdere forvaltningstiltak. Landing snøkrabbe fra norske fartøy økte fra 

189 tonn i 2013 til 1800 tonn i 2014. Dette ga oss kunnskap om at vi hadde en art tilgjengelig i 

Barentshavet som kunne høstes i mengder og at det var et marked for den kommersielt,» 

(Ansatt i Nærings- og fiskeridepartementet, 2020). 

Dette betød imidlertid ikke at miljøhensyn var satt til side, ifølge informanten.  

«Samtidig visste vi ikke hva økosystemkonsekvensene av snøkrabbens utbredelse er, det 

forsker vi fortsatt på. En ny art i et økosystem vil reise spørsmål ved hvilke konsekvenser utbredelsen 

har for andre arter i dette økosystemet, og hensyn til føre var. (…) Dersom forskerne hadde konkludert 

med at snøkrabben var en introdusert art på dette tidspunktet, så hadde våre folkerettslige forpliktelser 

medført at vi kanskje ikke kunne forvalte snøkrabben etter prinsippet om langsiktig bærekraftig 

utnyttelse, men utryddelse,» (Ansatt i Nærings- og fiskeridepartementet, 2020). 

Hen mente at dette ikke ville være en ideell løsning hverken av kommersielle- eller 

miljøhensyn.  

«Dette hadde igjen kunne ført til at fiskeriet hadde fått lavere kommersiell interesse, 

og ditto mindre fiskepress, som igjen ikke var ønskelig hverken fra et utryddelsespersketiv 

eller et kunnskapsperspektiv. Her måtte vi ha to tanker i hodet samtidig, og sannheten var at 

man på dette tidspunktet ikke kunne konkludere med det ene eller det andre. Det ble derfor 

vedtatt et todelt forvaltningsmål for snøkrabbe som sier at: Snøkrabben skal forvaltes med mål 

om bærekraftig høsting som gir grunnlag for verdiskaping for samfunnet, og med 

utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget om hvordan artene påvirker hverandre i økosystemet. 

Dette skal oppnås gjennom å balansere delmålene: 1) maksimering av fangstutbytte på lang 

sikt og 2) minimere risikoen for uønskede økosystemeffekter,» (Ansatt i Nærings- og 

fiskeridepartementet, 2020).   



Tiril Vold Hansen Vår 2020 Masteravhandling i statsvitenskap 

62 

 

Informanten var også opptatt av å understreke at dialog med fiskeriorganisasjoner 

hadde vært viktig for forvaltningen av snøkrabbe.  

«I etterkant av forbudet har det vært dialog med næringsaktørene, fiskeridirektoratet 

og havforskningsinstiuttet. Dialogen med næringsaktørne har vært tilknyttet til hvilke tekniske 

reguleringer som har vært nødvendig å fastsette for å få en hensiktsmessig og god utøvelse av 

fisket. (…) Dialog med næring og forskning har vært viktig. (…) Norges fiskarlag og Fiskebåt 

har vært i kontakt med departementet og vi har forløpende dialog med disse 

interesseorganisasjonene om forvaltningen og reguleringen av snøkrabbe,» (Ansatt i Nærings- 

og fiskeridepartementet, 2020). 

Til slutt slo informanten fast at hverken Svalbardtraktaten eller hensynet til andre 

stater spilte inn på beslutningen om å forby fangst av snøkrabbe.  

«Svalbardtrakaten hadde ingen betydning for forbudet mot fangst av snøkrabbe. 

Snøkrabbe er en sedentær art som betyr at den er avhengig av havbunnen for å bevege seg. 

Derfor forvaltes den i tråd med havrettens regler for sokkeljurisdiksjon. (…)Beslutningen om 

forbud om fangst av snøkrabbe handler om ansvaret vi som kyststat har til å forvalte våre 

marine ressurser,» (Ansatt i Nærings- og fiskeridepartementet, 2020). 

6.5.2. Norsk olje og gass 

Representanten for Norsk olje og gass (2020) forklarte først hvilke hensyn de mente 

var viktige for forvaltning av havområdene rundt Svalbard. «Vi er opptatte av at det må være 

en plan for verdiskaping og at hensynet til næringsinteresser og miljø må balanseres». Hen 

understreket imidlertid at organisasjonen hadde lite interesser i disse områdene. «Vi har 

ganske lite interesser i havområdene utenfor Svalbard; vi er primært opptatte av de 

leteblokkene som har blitt tildelt. Vi pusher på ingen måte videre aktivitet nordover og i 

havområdene rundt Svalbard» (Ansatt i Norsk olje og gass, 2020). Årsaken til dette er ifølge 

informanten (2020) at «de operasjonelle hindrene for å drive petroleumsvirksomhet er for 

store, samtidig som sjansene for å finne felter som er så store at produksjon blir lønnsomt er 

for små».  

Når det kommer til påvirkning, var informanten klar på at de generelt gjør et godt 

arbeid med å klargjøre sine meninger ovenfor norske myndigheter, og at disse stort sett er 

flinke til å lytte. «Generelt klargjør vi våre posisjoner for norske myndigheter, og vi har 

jevnlig dialog med departementer og Stortinget. De hører på oss, men det er ikke alltid de er 

enige med oss» (Ansatt i Norsk olje og gass, 2020).  
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Det var likevel tydelig at Norsk olje og gass ikke hadde noen klar mening om forbud 

mot fangst av snøkrabbe og følgelig ikke hadde gjort noe for å forsøke å påvirke 

myndighetene i dette spørsmålet. «Dette har vi ikke gjort oss opp en mening om. Jeg har aldri 

tenkt over at arter har samme status som olje og gass. Vi har helt klart ingen mening om 

forbud mot fangst av snøkrabbe for utenlandske aktører» (Ansatt i Norsk olje og gass, 2020).  

6.5.3. Industri Energi 

Også representanten fra Industri Energi understreket at det måtte være en balanse 

mellom miljø og økonomiske interesser i forvaltningen av havområdene rundt Svalbard. 

«Havområdene rundt Svalbard må forvaltes på bakgrunn av faglige råd knyttet til miljø og 

bærekraft, men disse må balanseres med flere interesser. Vi er opptatte av ivaretakelse av 

naturmangfoldet, men også bærekraftig utnyttelse av de ressursene som er» (Ansatt i Industri 

Energi, 2020). Informanten pekte på at disse havområdene hadde uutnyttede 

ressursmuligheter, og han trakk fram havbunnsmineraler og snøkrabbe som eksempler (Ansatt 

i Industri Energi, 2020). Industri Energi var derfor ikke fremmed for at ressursene i 

Svalbardområdet kunne utnyttes i større grad.  

I likhet med Norsk olje og gass, ga informanten uttrykk for at også Industri Energi 

jobbet mye med å fremme sine interesser opp imot norske myndigheter. «Vi gjør det hele tida. 

Vi har jo innspill,» (Ansatt i Industri Energi, 2020). Men heller ikke Industri Energi (2020) 

hadde tatt stilling til hvorvidt fangst av snøkrabbe burde forbys eller ikke: «Det har vi ikke tatt 

stilling til». Det var ikke utslagsgivende for dem at forbudet i praksis kun gjelder for 

utenlandske fartøy.  

«Det viktigste for oss er at norske lønns- og arbeidsforhold må gjelde, men det er ikke 

viktig hvilken nasjonalitet de som jobber har. Vi vil selvfølgelig legge til rette for norske 

arbeidsplasser. Men å ha en helt klar mening om dette rundt Svalbard blir geopolitikk, og det 

ligger litt utenfor vårt arbeidsområde,» (Ansatt i Industri Energi, 2020).  

6.5.4. Fiskeriorganisasjonen Fiskebåt 

Informantene fra fiskeriorganisasjonen Fiskebåt var opptatt av at norske myndigheter 

burde være tydeligere i sin håndheving av suverenitet i havområdene rundt Svalbard, og de 

trakk fram frykten for Russland som en årsak til Norges forsiktige tilnærming.  

«Norge bør vise tydelig at dette er norske havområder. Norske myndigheter er veldig 

forsiktige overfor Russland. Norge er engstelige for at spørsmålet om hvem som har rett til å 

forvalte havområdene rundt Svalbard skal bringes opp for internasjonal domstol. Dette er 



Tiril Vold Hansen Vår 2020 Masteravhandling i statsvitenskap 

64 

 

grunnen til at man er forsiktige overfor Russland. Norge ønsker ikke å få utfordra sin rett til å 

forvalte disse havområdene,» (Ansatt 1 i Fiskebåt, 2020).   

«Vi støtter det norske synet som går på at havområdene rundt Svalbard er norsk 

suverenitetsområde. Men det er mange stater som ikke støtter dette synet. Spesielt Russland 

utfordrer Norge på dette. Dette gjør at Norge aksepterer mer og dårligere avtaler enn man 

ellers ville ha gjort. Vi mener at en større avklaring rundt Svalbardtraktatens omfang er 

nødvendig,» (Ansatt 2 i Fiskebåt, 2020).  

Fiskebåt hadde fremmet sitt syn på forvaltning av havområder flere ganger, og følte 

stort sett at de ble hørt. «Ja, i mange tilfeller. Vi har gjort vårt syn kjent for norske 

myndigheter. Vi blir stort sett lyttet til,» (Ansatt 1 i Fiskebåt, 2020). Samtidig påpekte den 

andre informanten at norske myndigheter ikke alltid vektlegger fiskeriinteressene høyest i 

nordområdepolitikken.  

«Vi blir lytta til, men det er UD som styrer dette mer enn NFD. Det er nok en del andre 

hensyn å ta i nordområdepolitikken enn fiskerihensyn. Det kan være strategiske hensyn og 

sikkerhetshensyn for å nevne noe. Det kan også være at petroleumsinteresser blir vel sterkt 

vektlagt i nordområdepolitikken,» (Ansatt 2 i Fiskebåt, 2020) . 

Fiskebåt mente generelt at det ikke var realistisk å forby utenlandske aktører fra å fiske 

i norske havområder. «Det er ikke realistisk å forby utenlandske aktører i fisket. 

Kvotebytteregimet er kommet for å bli, og å utfordre dette ved å ikke gi tredjeland tilgang til 

fiske i norske havområder ville nok ha blitt møtt med kraftige reaksjoner,» (Ansatt 1 i 

Fiskebåt, 2020). Men snøkrabbe var en ganske annen sak, mente informanten. «Når det 

gjelder snøkrabbe, er det sokkelen som gjelder. Olje er også med i bildet. Dette kan by på 

mange interessante problemstillinger,» (Ansatt 1 i Fiskebåt, 2020).  

Fiskebåt var for forslaget om å forby utenlandske fartøy fangst av snøkrabbe i 

havområdene rundt Svalbard.  

«Det er veldig fornuftig å forby utenlandske fartøy å fange snøkrabbe på norsk sokkel. 

Fangstkvoten er i utgangspunktet liten og gevinsten for hver enkelt fisker blir mindre dersom 

flere slipper til. Vi vil begrense tilgangen til andre fartøy med tanke på at snøkrabbebestanden 

er relativt liten og at den økonomiske gevinsten blir liten fordelt på mannskapet. Det er ikke 

noe lukrativt fiske, dette» (Ansatt 1 i Fiskebåt, 2020).  

Informant 2 (2020) var samstemt også her: «Nei, dette fisket er ikke lukrativt. Det er 

ikke plass til så mange aktører,». «Det finnes dessuten ingen historisk fiske på snøkrabbe å 

vise til, og EU har lite å bytte mot kvoter for fangst av snøkrabbe. Det er derfor ingen grunn 
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til å la EU fiske snøkrabbe», utdypet informant 1 (Ansatt 1 i Fiskebåt, 2020). Dette hadde de 

gitt uttrykk for overfor norske myndigheter. «Vi har fremma vårt syn i denne saken overfor 

norske myndigheter», uttalte informant 1 (Ansatt 1 i Fiskebåt, 2020). Og «Vi hadde flere 

møter med NFD om snøkrabbesaken», kunne informant 2 bekrefte (Ansatt 2 i Fiskebåt, 

2020).    

Informant 2 fra Fiskebåt ble videre spurt om hen hadde tatt hensyn til at snøkrabben er 

en fremmedart i denne beregningen, og svarte da følgende:  

«Det er et vanskelig dilemma om man skal behandle snøkrabbe som en økonomisk 

ressurs eller en miljøtrussel. Det er vanligere at arter flytter på seg naturlig nå, kanskje på 

grunn av temperaturendringer og klimaendringer. Dette gjør at man kan gå for å forvalte 

snøkrabben som en økonomisk ressurs, med mindre dette har store økologiske konsekvenser,» 

(Ansatt 2 i Fiskebåt, 2020). 

Til sist la informant 1 til at fiskefartøyene i havområdene rundt Svalbard også hadde 

sikkerhetspolitisk betydning. «Det er veldig viktig at fiskefartøyene er der de er av strategiske 

hensyn. Det er enklere å utfordre Havretten og norsk suverenitet i disse havområdene dersom 

det ikke bedrives norsk økonomisk virksomhet her,» (Ansatt 1 i Fiskebåt, 2020).   

6.5.5. Greenpeace 

Representanten for Greenpeace var opptatt av at næringsinteresser hadde for stort 

innpass i Arktis og at man heller burde gi økt oppmerksomhet til klima og miljø.  

«Issmeltingen i Arktis er et varsko om det som kommer og det indikerer at vi bør 

verne mer. At isen flytter seg og havet blir varmere fører til økt press på artene. Også dette 

betyr at vi må verne mer. Og selv om det ikke er vårt hovedfokus, mener vi også at vern er den 

enkleste løsningen på de geopolitiske utfordringene i Arktis. Nå ser vi i stedet et frislipp av 

næringsaktivitet i området, til tross for at det er lite utredet hvordan klimaendringene påvirker 

den arktiske naturen,» (Ansatt i Greenpeace, 2020).  

Informanten (2020) ga uttrykk for at Greenpeace jobbet mye og på ulike måter med å 

påvirke norske myndigheter: «Vi forsøker å påvirke norske myndigheter både gjennom 

aksjoner, lobbyisme og mediautspill for å nevne noe,». De hadde også gjort et 

påvirkningsarbeid spesifikt knyttet til fiskeri i Svalbardområdet.  

«Vi gjorde et større arbeid i 2016 når det gjaldt vern at ufiska områder i 

Svalbardsonen. Da var det snakk om å starte fiske av områder som tidligere ikke hadde vært 

fisket i. Vi fikk med oss fiskerinæringa på en frivillig verneavtale og denne ble siden en 
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forskrift i norsk lov. I forbindelse med statsbudsjettet har vi også spilt inn at man burde skrote 

pengebruken som går til oljeleting i Barentshavet,» (Ansatt i Greenpeace, 2020).   

Informanten forklarte at Greenpeace hadde fulgt med på snøkrabbesaken en stund, 

men at det ikke var spesielt viktig for dem hvorvidt man forbød utenlandske fartøy å fange 

snøkrabbe eller ikke.  

«Vi har fulgt med på snøkrabbesaken. Det er ikke så viktig om det er norske eller 

utenlandske fartøy som fisker. Det kan være at norske fiskefartøy er flinkere til å overholde 

regelverket, men det viktigste er at regelverket følges, ikke hvilken nasjonalitet fiskefartøyene 

har. Det viktigste er at man ikke fisker med redskaper som ødelegger dyre- og plantelivet, som 

for eksempel bunntrål. Områder som tidligere ikke har vært gjenstand for næringsaktivitet bør 

vernes,» (Ansatt i Greenpeace, 2020).  

Hen fortalte også hvorfor snøkrabbesaken var interessant for Greenpeace. «I tillegg til 

at etterlatte teiner er et miljøproblem, er snøkrabben mest interessant i det at den kan sette 

presedens for olje- og gassutvinning,» (Ansatt i Greenpeace, 2020). Hen hadde altså en klar 

oppfatning om at disputten egentlig ikke dreide seg om snøkrabben i seg selv.  

«Norge har voldsomme næringsinteresser. Snøkrabbedisputten handler primært om 

olje, selv om snøkrabbe kan være lukrativt i seg selv. Jeg tror det Norge prøver å få til er å 

prøve å få testet Svalbardtraktaten for å få en avklaring av Svalbardtraktatens omfang. 

Svalbards havområder byr på nye næringsmuligheter, som for eksempel gruvedrift på 

havbunnen, som Norge har interesse av å utnytte seg av. Snøkrabbedisputten framstår derfor 

som en fin måte å teste det norske synet på Svalbardtraktatens omfang,» (Ansatt i Greenpeace, 

2020).  

6.5.6. Havforskningsinstituttet  

En ansatt i havforskningsinstituttet pekte på at snøkrabben hadde både negative og 

positive miljøeffekter.  

«Etter som årene har gått, har biomassen av snøkrabbe økt i Barentshavet og det er 

rimelig å anta at snøkrabben vil ha en rolle både som predator og bunndyr og som byttedyr for 

fisk. Det er også undersøkelser som viser at snøkrabben kan være bærer av ulike parasitter,» 

(Ansatt i Havforskningsinstituttet, 2020). 

På den andre siden mente hen at det med «dagens kunnskap er det likevel lite som 

tilsier at fisket etter snøkrabben eller snøkrabben i seg selv vil ha negative effekter på andre 

fiskeressurser. En positiv konsekvens kan være at den har blitt et byttedyr for fisk, for 

eksempel stor torsk,» (Ansatt i Havforskningsinstituttet, 2020). 
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På spørsmål om hvilke forvaltningstiltak man bør innfør for å best ivareta 

miljøhensyn, svarte informanten (2020) følgende: «Da må de to forvaltningsmålene som er 

gitt av departementet balansers, både når det gjelder å maksimere fangstutbytte og minimere 

risikoen for uønskede økosystemeffekter. Vi forholder oss til departementenes 

forvaltningsmål,».  
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7. Hva er den sentrale driveren bak Norges posisjon i 

snøkrabbedisputten og hvilken betydning har dette?  

7.1. H1: Den sentrale driveren bak den norske posisjonen i snøkrabbedisputten 

er ønsket om å bevare statens suverenitet, gitt det internasjonale systemets anarkiske 

struktur  

H1a: Norges posisjon i snøkrabbedisputten er med på å avskrekke utfordrere av norsk 

suverenitet i Svalbardområdet (hoop-test) 

Det er tydelig at norske myndigheter anser fangst på snøkrabbe som en suveren 

rettighet og at EUs tildeling av lisenser er en utfordring av norsk suverenitet. Dette kommer 

først til uttrykk i EU/EØS-nytt 25. januar 2017, hvor man kan lese at Frank-Bakke Jensen har 

gjort det klart at EUs lisensiering er ulovlig fordi Norge har suverenitet over KS. Her pekes 

det eksplisitt på at EUs tildeling av lisenser utfordrer norsk suverenitet. Det samme budskapet 

er til stede i Meld. St. 22 (2016-2017), hvor det presiseres at Norge som kyststat har suverene 

rettigheter til å utforske og utvinne snøkrabbe, og at tredjestater må få uttrykkelig samtykke 

fra Norge for å utnytte denne ressursen. Dette gjentas i flere stortingsmeldinger.  

Også intervjuet med den ansatte i NFD, hvor informanten sa at et grunnleggende 

spørsmål i hvordan nye marine arter skal forvaltes er hvem som har rett til å utnytte den, viser 

at norske myndigheter anses forvaltning av snøkrabbe som et spørsmål om suverenitet. 

Interessant nok ga også det ene intervjuet med fiskeriorganisasjonen Fiskebåt inntrykk av at 

suverenitetshensynet er viktig i den norske posisjonen i snøkrabbedisputten. Representanten 

fra denne organisasjonen pekte på at tilstedeværelsen av norske fiskefartøy i havområdene 

rundt Svalbard gjør det vanskeligere for andre aktører å utfordre Havretten og norsk 

suverenitet her. Dette kan tolkes som at fravær av utenlandske fiskefartøy gjør det enklere for 

norske myndigheter å bevare suvereniteten.  

Som nevnt i teorikapitlet må en stat ha lovmonopol for å være suveren. En måte Norge 

forsvarer suverenitet i Svalbardområdet er derfor å utøve dette lovmonopolet. I forbindelse 

med snøkrabbe skjedde dette allerede i 2005, da forbudet mot utkast av snøkrabbe ble 

iverksatt. Også forbudet mot fangst av snøkrabbe er et uttrykk for at Norge utøver sin 

suverenitet. Som gjennomgangen av myndighetsdokumentene viser, har Norge reagert når det 

norske maktmonopolet ikke har blitt respektert. Da det Europeiske rådet valgte å dele ut 

lisenser på tross av fangstforbudet, responderte Norge med offentlige uttalelser og 

diplomatiske noter. Da Juros Vilkas og Senator brøt fangstforbudet, ble de arrestert. Og da det 
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det europeiske rådet på nytt autoriserte de 20 fiskelisensene i desember 2017, valgte Norge å 

stoppe alle offisielle forhandlinger. Disse reaksjonene viser at Norge ikke godtar at EU ikke 

respekter det norske lovmonopolet. Norske myndigheter har dessuten hele tiden vært klare på 

at de ikke er villige til å forhandle om suverenitetskravet sitt. Ministrene Bakke-Jensen, 

Sandberg, Røsland og Søreide har alle uttrykt at Norge ikke er villige til å fire på viktige 

prinsipielle spørsmål knyttet til utnyttelsen av ressurser på Svalbards sokkel og synet på 

tolkningen av Svalbardtraktaten (Stortinget, 2017d, 2017e)(Stortinget, 2017c, s. 

1412)(Stortinget, 2018, s. 4133).  

Norske myndigheters utøvelse av lovmyndighet mot EU-fartøy og kompromissløshet i 

møte med EU i snøkrabbedisputten kan i tolkes som et signal til stater som kunne tenke seg å 

utfordre norsk suverenitet i Svalbardområdet, deriblant Russland, om at politikken for 

Svalbards havområder ikke er til forhandling. Norske myndigheters prinsippfasthet i 

snøkrabbedisputten viser at Norge ikke er villige til å fire på egen suverenitet i dette området, 

noe som er med på å styrke det norske forvaret av eneretten over havområdene rundt Svalbard 

ovenfor slike stater. Norge har dermed benyttet en form for avskrekking for å hegne om sin 

suverenitet i Svalbardområdet.  

Dette sannsynliggjør at den nyrealistiske kausale mekanismen, der anarkiet gjør det å 

sikre egen suverenitet i møte med det mektigere Russland til norske myndigheters viktigste 

oppgave, er tilfelle for casen. Observasjonene støtter dermed opp om H1a som sier at Norges 

posisjon i snøkrabbedisputten er med på å avskrekke Russland fra å utfordre norsk suverenitet 

i Svalbardområdet. H1 består derfor denne hoop-testen, noe som innebærer at H1 støttes.  

H1b: Norges posisjon i snøkrabbedisputten er med på å berolige Russland fra å 

utfordre norsk suverenitet i Svalbardområdet (hoop-test)   

Gjennomgangen av myndighetsdokumentene viser at forbudet mot fangst av 

snøkrabbe er i tråd med russiske interesser. I Meld. St. 20 (2015-2016) fra 2015 blir det klart 

at Norge og Russland har blitt enige om at snøkrabben skal forvaltes etter sokkeljurisdiksjon. 

I flere stortingsmeldinger fra og med Meld. St. 28 (2016-2017) kan man lese at Norge og 

Russland er enige om at tredjestater må ha tillatelse fra Norge for å fiske snøkrabbe på norsk 

sokkel. Og på Europautvalgsmøtet 3. mai kommer det fram at Russland har stengt sine 

fangsområdet for utenlandske fiskefartøy. Fangstforbudet er dermed i tråd med russiske 

interesser om å forvalte snøkrabben etter sokkeljurisdiksjon, krav om at tredjestater må ha 

tillatelse for å utnytte denne ressursen, og holde utenlandske fartøy ute fra fangstområder i 

Arktis. 
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Videre viser gjennomgangen av myndighetsdokumentene at norske myndigheter ser 

norsk forvaltning av snøkrabbe i sammenheng med den russiske forvaltningen, og at russiske 

interesseres vektlegges av norske myndigheter i denne saken. Allerede i spørretimen 21. april 

2004 understreker Svein Ludvigsen at forvaltning av snøkrabbe må gjøres i samarbeid med 

Russland. I sitt svar på Helga Pedersens spørsmål januar 2017 skriver Sandberg at norske 

forvaltningsreguleringer for snøkrabbe utformes i samarbeid med Russland. At norske 

myndigheter avventet situasjonen i påvente av hvilke reguleringer russiske myndigheter ville 

fastsette for snøkrabbefisket, viser at Russlands meninger på dette feltet har betydning for 

hvordan Norge forvalter snøkrabben.  

Vektleggingen av det norsk-russiske samarbeidet på forvaltning av snøkrabbe og det 

faktum at det nåværende, norske forvaltningsregimet for havområdene rundt Svalbard tjener 

russiske interesser bedre enn det en forvaltning basert på Svalbardtraktaten ville gjort (slik 

informanten fra NFD uttrykte), viser at russiske interesser er ivaretatt i norske myndigheters 

håndtering av snøkrabbesaken. Den norske posisjonen er dermed med på å berolige Russland, 

i det at den trygger russiske interesser. Disse observasjonene støtter opp om H1b som sier at 

Norges posisjon i snøkrabbedisputten er med på å berolige Russland fra å utfordre norsk 

suverenitet i Svalbardområdet. H1 består dermed også denne hoop-testen, noe som innebærer 

at H1 støttes og at de rivaliserende hypotesene svekkes i noe grad. 

7.2. H2: Den sentrale driveren bak den norske posisjonen i snøkrabbedisputten 

er press fra interne organisasjoner    

H2a: Den norske posisjonen i snøkrabbedisputten gjenspeiler nasjonale 

interessegruppers interesser (hoop-test) 

Gjennomgangen av myndighetsdokumentene tyder på at forbudet mot fangst av 

snøkrabbe er i tråd med fiskeriorganisasjoners interesser. I dokumentene beskrives 

snøkrabben fra 2013 av i økende grad som en økonomisk ressurs, og man kan anta at norske 

fiskeriorganisasjoner følgelig vil ha interesse av å kunne høste den. Det kan tenkes at årsaken 

til at fiskeriorganisasjonene støtter forbudet er at de får ta en større del av fangsten når 

tilgangen for utenlandske fartøy begrenses. Det tydeligste tegnet på at forbudet gjenspeiler 

fiskeriorganisasjoners interesser finner vi i høringssvarene, hvor det blir klart at de fleste 

fiskeriorganisasjonene støttet forbudet i høringsrunden.  

Intervjuet med NFD indikerer også at fiskeriorganisasjonenes interesser gjenspeiles i 

den norske snøkrabbeforvaltningen. Det vedtatte forvaltningsmålet legger riktignok både opp 
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til en maksimering av fagsutbytte og en minimering av risikoen for uønskede 

økosystemeffekter, og er ifølge informanten ment å være en løsning som ivaretar både 

nærings- og miljøinteresser. Legger man til grunn av snøkrabben bør forvaltes som en 

fremmedart, gitt sin fremmedartstatus i artdatabanken, virker det imidlertid som om de 

kommersielle interessene har fått forrang. Dette betyr at særlig fiskeriorganisasjonenes 

interesser gjenspeiles i forvaltningen av snøkrabbe.  

Samtidig tyder dokumentgjennomgangen på at forbudet også kan sies å gjenspeile 

norske petroleumsorganisasjoners interesser. På Europautvalgsmøtet 3. mai peker Per 

Sandberg på at snøkrabbedisputten ikke bare handler om snøkrabbe, men også «større 

verdier». «Større verdier» indikerer olje- og gassressurser. I EU/EØS-nytt 12. oktober 2017 

kommer det fram at norske myndigheter er bekymret for at det å gi EU tilgang til snøkrabbe 

vil sette presedens for tilgang til andre ressurser, herunder petroleum. Man kan anta at det vil 

være i norske petroleumsorganisasjoners interesse å begrense utenlandske selskapers tilgang 

til petroleum på norsk sokkel.  

Intervjuene med interesseorganisasjonene gir et litt annet bilde. På den ene siden viser 

intervjuene at både fiskeri- og petroleumsorganisasjoner har interesser i hvordan havområder 

bør forvaltes på generell basis. På den andre siden hadde verken Norsk Olje og gass eller 

Industri Energi gjort seg opp en mening om hvorvidt snøkrabbe burde forbys eller ikke. Dette 

betyr at den norske posisjonen i snøkrabbedisputten ikke kan gjenspeile disse 

organisasjonenes interesser, da det ikke virker som at organisasjonene er opptatte av dette 

spørsmålet. Her skiller Fiskebåt seg ut, da de var klare på at de mente det var riktig å forby 

utenlandske fartøy å fange snøkrabbe i havområdene rundt Svalbard. Begrunnelsen var at 

«gevinsten for hver enkelt fisker blir mindre dersom flere slipper til». Dette viser at den 

norske posisjonen gjenspeiler Fiskebåts interesser, og det er ikke utenkelig at dette også 

gjelder for andre fiskeriorganisasjoner.  

Basert på dokumentanalysen alene ser derfor den norske posisjonen i 

snøkrabbedisputten ut til å kunne gjenspeile både fiskeriorganisasjoners og 

petroleumsorganisasjoners interesser. Men med bakgrunn i det som kom fram i intervjuene, 

synes dette å bare være gjeldene for fiskeriorganisasjoner. Dette gjør at vi kan si at 

observasjonene støtter opp om H2a, som sier at den norske posisjonen i snøkrabbedisputten 

gjenspeiler interessegruppers interesser, men bare når det kommer til fiskeriorganisasjoner. 

Også redegjørelsen fra den ansatte i Nærings- og fiskeridepartementet støtter opp om dette. 
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H2 består likevel denne hoop-testen, noe som innebærer at H2 støttes og at den rivaliserende 

hypotesen H1 svekkes i noe grad. 

H2b: Nasjonale interessegrupper har forsøkt å påvirke den norske posisjonen i 

snøkrabbedisputten (hoop-test) 

Nasjonale interesseorganisasjoner fikk mulighet til å påvirke den norske posisjonen i 

snøkrabbedisputten da forbudet mot fangst av snøkrabbe ble sendt på høring. Av de ni 

fiskeriorganisasjonene høringen ble sendt til svarte seks, noe som betyr at disse forsøkte å 

påvirke norsk politikk for forvaltning av snøkrabbe. Det ble ikke konsultert med 

petroleumsorganisasjoner, noe som heller ikke er å forvente ettersom forslaget handlet om 

forvaltning av fiskeri og ikke olje- og gassinteresser.  

I intervjuene med interesseorganisasjonene kom det fram at både Norsk olje og gass, 

Industri Energi, og Fiskebåt generelt arbeidet mye med å fremme sine syn, men bare 

sistnevnte hadde aktivt jobbet for å påvirke norske myndigheters posisjon i snøkrabbesaken. 

Dette bekreftes av informanten fra Nærings- og fiskeridepartementet, som understreket at 

dialog med fiskeriorganisasjoner hadde vært viktig for forvaltning av snøkrabbe. 

Petroleumsorganisasjoner synes ikke å ha forsøkt å påvirke den norske posisjonen i 

snøkrabbedisputten. Disse observasjonene støtter opp om H2b som sier nasjonale 

interessegrupper har forsøkt å påvirke den norske posisjonen i snøkrabbedisputten, men igjen 

bare når det kommer til fiskeriinteresseorganisasjoner. H2 består likevel også denne hoop-

testen, noe som innebærer at H2 støttes og at de rivaliserende hypotesene svekkes i noe grad. 

H2c: Norske politikkutviklere viser til interesser fremholdt av nasjonale 

interessegrupper når de begrunner sin posisjon i snøkrabbedisputten (smoking gun test) 

Dokumentanalysen viser at norske politikkutviklere har henvist til interesser fremholdt 

av fiskeriorganisasjoner når de begrunner sin posisjon i snøkrabbedisputten. I sitt svar på 

Helga Pedersens skriftlige spørsmål januar 2017 peker Per Sandberg på at et kvotebytte med 

EU ville komme fiskerinæringa til gode. Norge og EU forsøkte allerede i 2016 å forhandle 

frem en slik avtale, og norske myndigheter har hele tiden understreket at de ønsker å fortsette 

disse forhandlingene.  

Det er som tidligere nevnt ikke vanlig at interesseorganisasjoner forsøker å påvirke 

norsk utenrikspolitikk vedrørende Svalbard. Ettersom forbudet mot fangst av snøkrabbe ble 

utstedt av Nærings- og fiskeridepartementet og ikke Utenriksdepartementet, var det imidlertid 

dette departementet som det var relevant for interesseorganisasjonene å ta kontakt med for å 
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påvirke utfallet av – noe fiskeriorganisasjonene gjorde, ifølge informanten fra Nærings- og 

fiskeridepartementet. Hen understreket at den estimerte verdien av snøkrabbefisket var «et 

viktig bakteppe» for vurderingen av forvaltningstiltak, og presenterte den vedtatte 

forvaltningen av snøkrabben som fordelaktig for fiskerinæringen, til forskjell fra det et forbud 

ville ha vært. Dette viser at fiskeriorganisasjonenes interesser har hatt innvirkning på norske 

myndigheters posisjon i snøkrabbedisputten.  

Disse observasjonene støtter opp om H2c som sier at norske politikkutviklere viser til 

interesser fremholdt av nasjonale interessegrupper når de begrunner sin posisjon i 

snøkrabbedisputten, men bare når det kommer til fiskeriorganisasjoner. Politikkutviklere 

synes ikke å vise til petroleumsorganisasjoner når de begrunner forbudet mot fangst av 

snøkrabbe eller sin posisjon i disputten generelt. På grunnlag av at norske myndigheter viser 

til interesser fremholdt av interne fiskeriorganisasjoner består H2 likevel denne smoking gun-

testen. Dette innebærer at H2 kan bekreftes, og at den rivaliserende hypotesen H1svekkes 

betydelig. 

7.3. H3: Den sentrale driveren bak den norske posisjonen i snøkrabbedisputten 

er miljønormer fremholdt av internasjonale institusjoner og ikke-statlige organisasjoner  

H3a: Den norske posisjonen i snøkrabbedisputten gjenspeiler normen om håndtering 

av fremmedarter (hoop-test)  

Gjennomgangen av offisielle dokumenter viste at den politiske interessen for 

snøkrabbe gjennomgående har handlet om miljøhensyn. Allerede første gang snøkrabbe blir 

nevnt i offentlige dokumenter er det frykten for at snøkrabben som fremmedart skal utgjøre en 

miljøtrussel som er i fokus, og det blir i følgende proposisjoner og stortingsmeldinger lagt opp 

til tiltak for å overvåke og hindre spredning av den nye arten. Dette tyder på at normen om 

håndtering av fremmede arter samsvarer med norsk politikk om snøkrabbe i tiden før forbudet 

blir iverksatt.  

Når forbudet mot fangst av snøkrabbe sendes ut på høring, svarer imidlertid 

Kystfiskarlaget at de er imot dette forslaget, fordi de mener at snøkrabben som fremmedart 

kan ha negative miljøkonsekvenser og at den derfor bør fanges opp i størst mulig grad. 

Forbudet iverksettes likevel, og man kan derfor anta at normen om håndtering av fremmede 

arter ikke gjenspeiles i forbudet. Samtidig er bekymringer om snøkrabbens påvirkning på 

økosystemet fremdeles til stede i dokumentene som følger. Normen om håndtering av 

fremmede arter er derfor ikke helt borte i forvaltningen av snøkrabben.  
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I intervjuet med den ansatte i Nærings- og fiskeridepartementet kommer det fram at 

departementet hadde forvaltet snøkrabben med mål om utryddelse dersom forskerne på 

daværende tidspunkt hadde kommet fram til at snøkrabben var en fremmedart. Selv om 

havforskere ikke har kommet fram til et entydig svar på dette enda, er snøkrabben imidlertid 

satt opp på fremmedartslista. Likevel har norske myndigheter valgt å forby fangst av 

snøkrabbe heller enn å forvalte med mål om utryddelse, slik normen om håndtering av 

fremmede arter skulle tilsi. Dette viser at den norske posisjonen i snøkrabbedisputten ikke 

gjenspeiler denne normen.  

At snøkrabben som fremmedart har vært et fokus gjennomgående i offentlige 

dokumenter og at dette til dels har blitt fulgt opp av tiltak for å overvåke arten, kan tolkes som 

at normen om håndtering av fremmede arter til en viss grad gjenspeiles i den norske 

posisjonen i den offentlige debatten rundt snøkrabbe. Når det gjelder forbudet mot fangst av 

snøkrabbe, synes imidlertid denne normen ikke å bli fulgt. Fremmedartfokuset synes dessuten 

å være helt fraværende i diskusjoner rundt snøkrabbedisputten mellom Norge og EU. Dette 

betyr at den norske posisjonen i snøkrabbedisputten ikke kan sies å gjenspeile normen om 

bærekraftig forvaltning, slik H3a tilsier. H3 består derfor ikke denne hoop-testen, noe som 

innebærer at H3 avvises og at den rivaliserende hypotesen H1 styrkes i noen grad.  

H3b: Norske politikkutviklere henviser til internasjonale institusjoner og ikke-statlige 

organisasjoner når de begrunner sin posisjon i snøkrabbedisputten (hoop-test)  

Intervjuene tyder på at norske myndigheter ikke har blitt særlig påvirket av 

miljønormer fremholdt av internasjonale institusjoner i snøkrabbesaken. Ingen av 

informantene nevnte vurderinger av snøkrabben som fremmedart uoppfordret, og med unntak 

av intervjuet med NFD ble konvensjonen om biologisk mangfold aldri nevnt som et viktig 

regelverk for forvaltning av arter i havområdene rundt Svalbard. Av denne informanten ble 

konvensjonen bare nevnt som et regelverk det ville være nødvendig å følge dersom 

snøkrabben entydig ble slått fast å være en introdusert art, noe informanten pekte på var 

tvetydig til tross for at arten har fremmedartstatus. Det ble heller ikke henvist til Havrettens 

anordninger for bærekraftig forvaltning, FNs organisasjon for ernæring og landbruk eller 

andre miljøinstitusjoner i noen av intervjuene.  

Det ser heller ikke ut til at norske myndigheter har blitt påvirket av 

miljøorganisasjoner i snøkrabbedisputten. I intervjuet med Greenpeace kom det fram at 

miljøorganisasjonen jobbet med forvaltning av havområdene rundt Svalbard på generell basis. 

De hadde derimot ikke gjort seg opp en mening om hvorvidt snøkrabbe burde forbys eller 
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ikke, og derfor heller ikke forsøkt å påvirke norske myndigheter i denne saken. Greenpeace 

var derfor ikke en promotør av normen om håndtering av fremmede arter i forbindelse med 

snøkrabbe. Naturlig nok ble de derfor heller ikke henvist til av norske myndigheter.  

Ut ifra mine undersøkelser er det derfor lite som tyder på at normentreprenører har hatt 

innvirkning på den norske posisjonen i snøkrabbedisputten. I og med at H3b faller, består H3 

ikke denne smoking gun-testen. Det er følgelig lite som bygger opp under denne hypotesens 

kausale mekanisme.  

7.4. Funnene og deres videre betydning 

Analysen av prosessen rundt forbudet mot fangst av snøkrabbe viste at forbudet i seg 

selv og reaksjonene på EUs lisensutdeling er med på å avskrekke utfordrere av norsk 

suverenitet i Svalbardområdet (H1a) og berolige Russland fra å gjøre det samme (H1b). H1 

består dermed også begge hoop-testene. Dette innebærer at den nyrealistiske hypotesen om at 

den sentrale driveren bak den norske posisjonen i snøkrabbedisputten er ønsket om å bevare 

statens suverenitet, gitt det internasjonale systemets anarkiske struktur (H1), støttes.  

Samtidig fant jeg at den norske posisjonen i snøkrabbedisputten gjenspeiler interne 

fiskeriorganisasjoners interesser (H2a), at fiskeriorganisasjoner har forsøkt å påvirke den 

norske posisjonen i snøkrabbedisputten (H2b) og at norske politikkutviklere viser til interesser 

fremholdt av fiskeriorganisasjoner når de begrunner sin posisjon i snøkrabbedisputten (H2c). 

Med dette består også H2 sine respektive hoop- og smoking gun-tester. Dermed gir analysen 

også hold til den liberal intergovernmentalistiske hypotesen om at den sentrale driveren bak 

den norske posisjonen i snøkrabbedisputten er press fra nasjonale interesseorganisasjoner 

(H2), men bare når det kommer til fiskeriorganisasjoner.  

Sist, men ikke minst, viser analysen at den norske posisjonen i snøkrabbedisputten 

ikke gjenspeiler normen om håndtering av fremmedarter (H3a) og at norske politikkutviklere 

ikke henviser til normentreprenører av denne normen når de begrunner sin posisjon (H3b). 

Den konstruktivistiske hypotesen om at den sentrale driveren bak den norske posisjonen i 

snøkrabbedisputten er miljønormer fremholdt av internasjonale institusjoner og ikke-statlige 

organisasjoner (H3) består dermed ingen av testene, og må derfor avvises.   

Dette betyr at Norge ikke vil la EU fiske snøkrabbe i de maritime sonene utenfor 

Svalbard fordi dette ville ha gått bekostning av Norges evne til å verne om egen suverenitet i 

Svalbardkonflikten vis-a-vis tredjeland samtidig som norske myndigheter har ønsket å 

beskytte norske fiskeriorganisasjoners interesser. Mer generelt kan jeg med bakgrunn i 
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funnene lagt fram her si at driverne bak Norges posisjon i stor grad preges av en kombinasjon 

av suverenitetshensyn, forholdet til Russland, og næringsinteresser knyttet til fiskeri. Ved å ta 

utgangspunkt i snøkrabbedisputten som case har jeg samtidig kommet fram til at både ønsket 

om å bevare statens suverenitet, gitt det internasjonale systemets anarkiske struktur, og press 

fra nasjonale fiskeriorganisasjoner kan forklare den norske posisjonen i Svalbardkonflikten.  

Et åpenbart, men viktig funn er at Norge ser til Russland når det kommer til å bevare 

egen suverenitet i Svalbards havområder. Norske myndigheters strenge håndheving av 

forbudet mot fangst av snøkrabbe og standhaftigheten i forhandlingene med EU er en måte å 

avskrekke stater som ønsker å utfordre det norske synet på forvaltning av havområdene, 

deriblant Russland. Samtidig er det viktig for Norge å berolige den mektigere naboen i øst, 

noe vektleggingen av det norsk-russiske samarbeidet på forvaltning av snøkrabbe og forsvaret 

av det nåværende forvaltningsregimet som også tjener russiske interesser godt, viser. Norge er 

sensitive ovenfor Russland i Svalbard-politikken.  

For det andre har jeg vist at næringsinteresser knyttet til olje- og gassutvinning i 

Svalbardområdet ikke er en aktiv driver. Det kan godt være at norske myndigheter har 

mulighetene for petroleumsutvinning i bakhodet når de verner om eneretten til ressursene i 

Svalbards havområder, men dette er ikke en agenda som petroleumsinteresseorganisasjonene 

er pådrivere for. De synes mest opptatte av å sikre aktivitet i allerede tildelte områder, og å 

påvirke norsk utenrikspolitikk til det beste for olje- og gassutvinning utenfor Svalbard er ikke 

prioritert. Det er med andre ord ikke press fra nasjonale petroleumsorganisasjoner som driver 

den norske posisjonen i Svalbardkonflikten. Dette er et poeng som sjeldent kommer godt fram 

i diskusjonen om snøkrabbe og Svalbards sokkel, og som er interessant fordi tilgangen til olje 

og gass tilsynelatende står i kjernen av disse konfliktene.  

Et tredje oppsiktsvekkende funn er at miljøhensyn har fått få om noen reelle 

konsekvenser når det kommer til forvaltning av snøkrabbe. Sett i lys av at den politiske 

interessen for snøkrabbe gjennomgående har handlet om miljøhensyn knyttet til dens status 

som fremmedart og den generelle miljøpolitiske konteksten som Svalbard er blitt satt i, er 

dette svært interessant. Dette funnet kan tyde på at suverenitets- og næringshensyn trumfer 

miljøhensyn i Svalbard-politikken, der disse ikke er sammenfallende. Suverenitets- og 

næringsinteresser vil ofte være forenelige i spørsmål om marine ressurser i Svalbardområdet, 

slik snøkrabbecasen viser, og at disse interessene vinner fram kan gå på bekostning av 

områdets sårbare naturmangfold. Forvaltningen av Svalbards landområder er en annen sak, 

der miljøhensyn kanskje oftere er sammenfallende med suverenitetshensyn.  
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7.4.1. Om teoriene og deres forklaringsevne 

Hypotesene og ikke minst deres kausale mekanismer er forskjellige, men som jeg 

gjorde rede for i hypotesekapitlet kan man likevel se for seg tilfeller der begge består 

hypotesetestene. Dersom statens ønske om å bevare statens suverenitet ikke strider mot 

nasjonale interesseorganisasjoners ønsker, er H1 og H2 ikke direkte motstridende. Det enkle 

svaret på spørsmålene ovenfor er at Norge vil ikke la EU fiske snøkrabbe i de maritime 

sonene utenfor Svalbard fordi dette bidrar til å bevare norsk suverenitet opp imot Russland og 

fordi det er i norske fiskeriorganisasjoners interesse.  

Problemet er bare at dette ikke går opp med de ulike teorienes grunnleggende 

antakelser, spesielt når det kommer til nyrealismen. Slik teoridiskusjonen viste, vil en realist 

hevde at ønsket å bevare statens suverenitet, gitt det internasjonale systemets anarkiske 

struktur, er den eneste sentrale driveren bak en stats politikk. En realist vil med andre ord 

mene at ikke både anarkibetingelsen og press fra nasjonale interesseorganisasjoner kan ha 

drevet fram den norske posisjonen i snøkrabbedisputten og Svalbardkonflikten. Tvert imot 

anses nasjonale interesseorganisasjoner for å ha liten betydning for internasjonal politikk, sett 

fra et realistisk ståsted. Økonomiske eller andre næringsrelaterte interesser, som disse 

organisasjonene fremmer, anses uansett som sekundære i forhold til sikkerhetspolitiske 

interesser.  

Dette perspektivet kan støttes opp av at petroleumsorganisasjoner ikke var særlig 

aktive i å fremme åpning av olje- og gassvirksomhet på Svalbards sokkel. Dette kan ved 

første rekke synes motstående til den gjeldende oppfatningen om at snøkrabbedisputten i bunn 

og grunn handler om muligheten for at det å gi EU tilgang til snøkrabbe vil sette presedens for 

tilgang til petroleum. Hvorfor skulle norske myndigheter sikre petroleumsinteresser i 

Svalbards havområder dersom næringen selv ikke er pådrivere for dette? Svaret på dette kan 

være at Norges posisjon handler om å verne om mulige ressurser i fremtiden, og at det derfor 

er et spørsmål om enerett over ressurser, det vil si suverenitet, heller enn umiddelbare 

gevinster for petroleumsnæringen.  

Samtidig viser min analyse at både det anarkigitte suverenitetsønske og press fra 

nasjonale interesseorganisasjoner ser ut til å være sentrale drivere bak, at både andre stater 

(Russland) og nasjonale interesseorganisasjoner (fiskeriorganisasjoner) har spilt en viktig 

rolle for, og at både sikkerhetspolitiske- og næringsinteresser har betydning for den norske 

posisjonen i snøkrabbedisputten.  
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Dermed synes både den nyrealistiske og det liberal governmentalistiske hypotesen å 

ha utilstrekkelig forklaringsevne når det kommer til dette caset. Ingen av dem beskriver 

virkeligheten fullt ut. Den kausalmekanismen som jeg derimot mener å ha funnet bevis for i 

denne avhandlingen er en kombinasjon av disse perspektivene. Den norske posisjonen i 

snøkrabbedisputten synes å ha vært påvirket både fra internasjonalt nivå, det vil si det 

generelle ønsket om å verne om egen suverenitet, særlig opp imot Russland, og fra sub-

nasjonalt nivå, herunder nasjonale fiskeriorganisasjoner. Selv om min analyse gir støtte til 

både H1 og H2, er det ikke dermed sagt at de respektive teoriene som ligger til grunn for disse 

hypotesene stemmer overens med virkeligheten.  

Analysen av snøkrabbedisputten viser at dette er en case som omfatter flere 

forskjellige politiske hensyn, og som derfor bør belyses fra flere teoretiske perspektiver. Fordi 

snøkrabbedisputten som case er godt egnet til å si noe om den mer overordnede 

Svalbardkonflikten, kan dette også sies å gjelde mer generelt for forvaltningsproblematikk og 

uenigheter og ressurser knyttet til dette området.  

Jeg fant som sagt ikke hold for å bekrefte den konstruktivistiske hypotesen. Funnene 

mine kan tolkes som at miljønormer og normentreprenører har mindre påvirkning på norsk 

politikk i Svalbardområdet enn det man kanskje skulle tro, gitt den miljøpolitiske konteksten 

som lenge har vært fremtredende for både norsk og internasjonal Svalbard-politikk.  

Dette kan ha å gjøre med at Svalbard er et sensitivt felt for norsk utenrikspolitikk, og 

at sikkerhetspolitikk derfor i utgangspunktet er høyere oppe på norske myndigheters 

dagsorden her. Det kan også tenkes at forklaringen ligger hos miljøorganisasjoner og 

internasjonale miljøinstitusjoner, som i en tid som ikke lider av mangel på miljø- og 

klimaproblemer velger å prioritere andre saker og områder enn snøkrabben som fremmedart i 

Svalbards havområder. Samtidig peker regjeringens forslag til hvor iskanten skal gå på at det 

ikke vil åpnes for tildeling av lisenser på Svalbards sokkel (KMD, 2020, s. 28). Dette kan 

være med på å forklare hvorfor hverken miljøorganisasjoner eller petroleumsorganisasjoner 

har vært så opptatte av å diskutere forvaltning av Svalbards havområder.  

7.4.2. Funnenes betydning i en bredere politisk kontekst 

Forbudet mot fangst av snøkrabbe var en måte for Norge å teste ut sin tolkning av 

Svalbardtraktaten på, og man kan tenke seg at Norge vil forsøke å gjøre det samme på andre 

områder i tiden framover. Det er imidlertid lite som tyder på at slike forsøk på å befeste norsk 

suverenitet vil gå ubemerket hen.  
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EU har vist seg villige til å stå på sitt i snøkrabbedisputten lenge, og det kan tenkes at 

de vil forsøke å løfte spørsmålet om Svalbardtraktens omfang i lignende 

ressursforvaltningskonflikter. Samtidig er snøkrabbesaken å regne som en liten særinteresse 

for EU. For selv om de fortsetter å utstede lisenser, blir ikke disse brukt i praksis. Og selv om 

de ikke gir seg på sitt, er det lite trolig at EU vil bytte vekk torskekvoter mot å tilfredsstille et 

fåtall baltiske fiskefartøy, for å sette det på spissen. For Norge har Svalbard stor nærings- og 

sikkerhetspolitisk betydning, for EU er det bare en av mange mulige fiskeriområder for et lite 

antall fiskebåter. Dette betyr at Norge har mye å tape, mens EU har lite.  

Svalbards havområder er på langt nær er det som står høyest på EUs agenda. Tvert 

imot er EUs Svalbard-politikk preget av at dette er et område de ikke kjenner godt til, og som 

har lite å gjøre med de daglige politiske diskusjonene i EU. Bare et fåtall medlemsland har 

næringspolitiske interesser i dette området, og få, om noen, har sikkerhetspolitiske interesser 

her. Dette gjør at særinteresser har stort spillerom, slik de har gjort i snøkrabbedisputten. For 

EU sin del vil nok Svalbard trolig forbli «verdens ende mot nord», en periferi hvor eventuelle 

politiske spill er av mindre viktighet for EU som helhet. Dette er et poeng som ikke alltid 

kommer så tydelig fram i den generelle litteraturen om Svalbardkonflikten.  

At Svalbard er av såpass mye mindre politisk betydning for EU enn for Norge 

innebærer at norske myndigheter er villige til å stå lengre og hardere i uenigheter knyttet til 

den vesle øygruppa i nord. Det betyr også at det som skjer mellom Norge og EU av 

Svalbardrelaterte konflikter sannsynligvis ikke vil påvirke forholdet dem imellom 

nevneverdig. Det kommer nok til å fortsette å være et tema i møter mellom politiske topper, 

men det er vanskelig å se for seg at EU kommer til å reagere på en måte som gjør det for 

kostbart for Norge å gi etter i spørsmålet om Svalbardtraktatens omfang. Med tanke på at 

Norge trolig ikke vil forsøke seg på å åpne opp for petroleumsutvinning på Svalbards sokkel, 

gitt den nye iskantdefinisjonen, er det derfor grunn til å tro at konflikten vil holde seg på et 

lavt nivå.  

Det som skapte disputten mellom Norge og EU var at Norge tillot fiske av 

snøkrabbekrabbe for egne fartøy. Dette kunne enkelt vært forhindret ved at Norge vedtok et 

generelt forbud, som også gjeldt norske båter. Grunnen til at Norge endret politikk var at 

norske fiskeriorganisasjoner presset på for denne løsningen, samtidig som snøkrabbesaken 

utgjorde en god måte å teste ut det norske synet på Svalbardtraktaten som ikke går på 

bekostning av forholdet til Russland.   
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For selv om man snakker om snøkrabbedisputten som en uenighet mellom Norge og 

EU, er det Russland som er den primære motparten. Russland har som kjent vært den mest 

skeptiske aktøren til norsk suverenitet i Svalbardområdet, og senest i forbindelse med 

Svalbardtraktatens 100-årsjubileum trappet de opp retorikken og anklagde norske 

myndigheter rett ut for å bryte traktaten. Det er ikke urimelig å anta at russerne vil fortsette å 

utfordre norsk suverenitet på denne måten. Samtidig synes Russland å nærme seg den felles, 

britisk-ledede fronten mot den norske posisjonen, og en enhetlig motstand mot det norske 

synet bør urovekke Norge.  

Samtidig tjener dagens forvaltningsregime russiske interesser bedre enn det å legge 

EUs tolkning av Svalbardtraktatens til grunn ville gjort. Dette vet Russland. I lys av dette kan 

det virke som at den russiske kritikken ikke egentlig er en trussel mot at Norge skal ha 

forvaltningsansvaret for de maritime sonene rundt Svalbard. Dagens forvaltning av 

havområdene rundt Svalbard ser derfor ut til å kunne bestå, og det er ikke sikkert at 

reaksjonene fra aktører som EU eller Russland er sterke nok til å hindre en glidning mot at de 

marine sonene i praksis forvaltes som en ordinær EØS.  

I en bredere, arktisk sammenheng kan vi forvente å se et Norge som fremmer politikk 

som viser handlekraft og prinsippfasthet for å signalisere ovenfor Russland at man ikke er 

åpen for å la seg styre av andre, samtidig som man vil unngå å provosere Russland for mye. 

Vi vil også kunne se at norske myndigheter går langt i å forsvare fiskerinæringens interesser. 

Dette kan ha betydning for internasjonalt arktisk samarbeid, der Norge kan komme til å 

framstå som en bremsekloss for samarbeidet dersom de frykter at de to primærinteressene 

sikkerhet og fiskeri trues.  

Innledningsvis trakk jeg fram at forestillingen om Arktis som en arena for ressurskrig 

må nyanseres. Samtidig handler arktisk politikk også om kamp om ressurser, slik 

snøkrabbedisputten er et eksempel på. Som snøkrabbedisputten har også de fleste andre 

uengihetene i Arktisk knyttet seg til forvaltning av levende marine ressurser, uten at olje- og 

gassressurser har vært involvert. Med tanke på at petroleumsinteresser viste seg å heller ikke 

være drivende for den norske posisjonen i min undersøkelse, kan det se ut til at fiskeri kanskje 

er den reelle konfliktskaperen i Arktis. Vi er nå inne i en tid dere flere aktører ønsker å ta del i 

fisket samtidig som klimaendringene gjør at fiskebestander flytter på seg og nye arter kommer 

til. Dette innebærer at nåværende forvaltningsregimer kanskje ikke er robuste og fleksible nok 

til å forhindre flere konflikter. For Norge blir det å unngå slike konflikter og sikre egne 

ressurser en sentral oppgave i tiden framover.  
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8. Konklusjon  

Jeg har i denne avhandlingen besvart problemstillingen «Hvorfor vil ikke Norge la EU 

fiske snøkrabbe i Svalbards havområder, og hvordan kan dette forklare driverne bak Norges 

posisjon når det gjelder Svalbards maritime soner?». Jeg har valgt å besvare 

problemstillingen kvalitativt ved å undersøke snøkrabbedisputten som case, med 

prosessporing, dokumentanalyse og intervjuer som metoder for innhenting og analysering av 

data. En kvalitativ tilnærming syntes særlig godt egnet ettersom målet mitt var å forklare et 

fenomen som var relativt lite forsket på fra før, og tekstdata i form av dokumenter og 

intervjuer framsto som en hensiktsmessig kilde til informasjon om dette temaet.  

Kvaliteten av kvalitative undersøkelser kan evalueres på bakgrunn av reliabilitet, 

intern validitet, ekstern validitet og bekreftbarhet (Johannessen et al., 2016, s. 229-232). 

Spørsmålet er i bunn og grunn om forskeren har brukt og bearbeidet data på en måte som 

egner seg for problemstillingen, om dataene representerer virkeligheten, om det er mulig å 

trekke slutninger til en bredere teoretisk og politisk kontekst, og om resultatene baserer seg på 

analyse av data og ikke synsing.  

For å styrke reliabiliteten har jeg redegjort for hvordan data ble valgt ut, innhentet og 

analysert; konteksten for avhandlingens overordnede problemstilling og casen; samt de ulike 

hindringene jeg har møtt i forbindelse med rekruttering av informanter og gjennomføring av 

intervjuer. I tillegg har jeg vært åpen om hvor dokumentene som har vært gjenstand for min 

undersøkelse kan finnes av andre og hvilke departement, interesseorganisasjoner og 

faginstanser jeg har vært i kontakt med. Dette innebærer at andre kan gjennomføre lignende 

undersøkelser som den jeg har gjort.  

Videre har jeg oppnådd god intern validitet ved å benytte metoder som er godt egnet 

for undersøkelsens formål, benyttet meg av metodetriangulering og latt informanter se over 

sitatene jeg har brukt for å styrke den interne validiteten ytterligere. For å sikre at dataene 

skulle kunne si noe om hvorfor Norge ikke vil la EU fiske snøkrabbe i Svalbards maritime 

soner, har jeg benyttet meg av offisielle myndighetsdokumenter og forsøkt å få til flere 

intervjuer med departementsansatte. At få departementsansatte ønsket å stille til intervju kan 

ha bidratt til at deres virkelighetsforståelse ble mindre representert enn gunstig, men jeg har 

forsøkt å gjøre opp for dette ved å inkludere interesseorganisasjoner og faginstanser i 

informantutvalget som en bakvei til å forstå norske myndigheters posisjon.  



Tiril Vold Hansen Vår 2020 Masteravhandling i statsvitenskap 

82 

 

Dernest har jeg sikret god ekstern validitet ved å velge en typisk case som 

representerer de samme faktorene som det overordnede fenomenet og begrenset 

overførbarheten til et lite og godt definert univers av lignende problemstillinger. Til slutt har 

jeg styrket bekreftbarhet ved å redegjør for hvilke metodiske valg jeg har tatt og hvorfor, 

dannet hypoteser med utgangspunkt i allerede eksisterende litteratur, støttet tolkningene av 

dokumentanalysen med intervjuer og mediasøk, samt latt alle informanter se gjennom sitater.  

For å undersøke problemstillingen utviklet jeg tre hovedhypoteser med bakgrunn i 

eksisterende litteratur og teori. Min analyse gir hold både til hypotesen om at den sentrale 

driveren bak den norske posisjonen i Svalbardkonflikten er ønsket om å bevare statens 

suverenitet, gitt det internasjonale systemets anarkiske struktur (H1) og hypotesen om at den 

sentrale driveren bak den norske posisjonen i Svalbardkonflikten er press fra nasjonale 

fiskeriorganisasjoner (H2).  

Svaret på problemstillingen «Hvorfor vil ikke Norge la EU fiske snøkrabbe i Svalbards 

havområder, og hvordan kan dette forklare driverne bak Norges posisjon når det gjelder 

Svalbards maritime soner?» er derfor at Norge ikke vil la EU fiske snøkrabbe i de maritime 

sonene utenfor Svalbard fordi dette ville ha gått bekostning av Norges evne til å verne om 

norsk suverenitet i Svalbardkonflikten vis-a-vis tredjeland samtidig som norske myndigheter 

har ønsket å beskytte norske fiskeriorganisasjoners interesser. Mer generelt kan jeg med 

bakgrunn i funnene lagt fram her si at driverne bak Norges posisjon i stor grad preges av en 

kombinasjon av suverenitetshensyn, forholdet til Russland, og næringsinteresser (da spesielt 

fiske). Ved å ta utgangspunkt i snøkrabbedisputten som case har jeg samtidig kommet fram til 

at både ønsket om å bevare statens suverenitet, gitt det internasjonale systemets anarkiske 

struktur, og press fra nasjonale fiskeriorganisasjoner kan forklare den norske posisjonen i 

Svalbardkonflikten.  

Den norske posisjonen i snøkrabbedisputten synes altså å ha vært påvirket både fra 

internasjonalt nivå, det vil i hovedsak si frykten for Russland, og fra sub-nasjonalt nivå, 

herunder nasjonale fiskeriorganisasjoner. Den kausalmekanismen som jeg mener å ha funnet 

bevis for i denne avhandlingen er med andre ord kombinasjon av den nyrealistiske og den 

liberal intergovernmentalistiske mekanismen. Tre særlig interessante funn er at Norge ser til 

Russland når det kommer til å bevare egen suverenitet i Svalbards havområder, at 

næringsinteresser knyttet til olje- og gassutvinning i Svalbardområdet ikke er en aktiv driver, 

og at miljøhensyn har fått få om noen reelle konsekvenser når det kommer til forvaltning av 

snøkrabbe.  
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Analysen av snøkrabbedisputten viser at dette er en case som omfatter flere 

forskjellige politiske hensyn, og som derfor bør belyses fra flere teoretiske perspektiver. Fordi 

snøkrabbedisputten som case er godt egnet til å si noe om den mer overordnede 

Svalbardkonflikten, kan dette også sies å gjelde mer generelt for forvaltningsproblematikk og 

uenigheter og ressurser knyttet til dette området. Både det nyrealistiske og det liberal 

intergovernmentalistiske perspektivet har utilstrekkelig forklaringsevne hver for seg. At den 

konstruktivistiske hypotesen ikke kunne bekreftes kan tolkes som at miljønormer og 

normentreprenører har mindre påvirkning på norsk politikk i Svalbardområdet enn det man 

kanskje skulle tro, gitt den miljøpolitiske konteksten som lenge har vært fremtredende for 

både norsk og internasjonal Svalbard-politikk.  

Funnene indikerer videre at Norge trolig vil fortsette å forsøke å teste ut sin tolkning 

av Svalbardtraktaten, slik de har gjort med forbudet mot fangst av snøkrabbe. Det er vanskelig 

å se for seg at det vil komme reaksjoner fra hverken EU eller Russland som gjør det for 

kostbart for Norge å fortsette å kjempe for gjennomslag for sitt syn. For EU handler dette om 

at Svalbard i det store og hele er en periferi hvor eventuelle politiske spill er av mindre 

viktighet, mens Russland tjener på det nåværende forvaltningsregimet. Selv om en mer 

enhetlig motstand mot at det norske synet bør vekke noe uro hos norske myndigheter, ser det 

derfor ut til at dagens forvaltning av havområdene rundt Svalbard vil bestå. Man kan heller 

ikke se bort ifra muligheten for en glidning mot at de marine sonene i praksis forvaltes som en 

ordinær EØS.  

I en bredere, arktisk sammenheng kan vi forvente å se et Norge som fremmer politikk 

som viser handlekraft og prinsippfasthet for å signalisere ovenfor Russland at man ikke er til å 

herse med, samtidig som man vil unngå å provosere Russland for mye. Vi vil også kunne se at 

norske myndigheter går langt i å forsvare fiskerinæringens interesser. Dette kan ha betydning 

for internasjonalt arktisk samarbeid og kan gå på bekostning av miljøhensyn.  

Med dette har jeg besvart avhandlingens problemstilling. For videre forskning vil det 

være interessant å gjøre flere caseundersøkelser som kan støtte opp eller trekke denne 

analysens konklusjon i tvil. Det vil også være relevant å undersøke 

ressursforvaltningskonflikter der interne fiskeriorganisasjoner ikke blir hørt, for å se om 

hypotese H1 kan bli ytterlige bekreftet. I lys av de siste hendelsene knyttet til utfordringer av 

det norske synet på Svalbardtraktatens omfang, ser det ut til at det ikke kommer til å bli 

mangel på ressurshåndteringskonflikter i forbindelse med forvaltning av Svalbards maritime 

soner. Russlands uttalelser i april 2020 hvor de kritiserer norsk praksis i Fiskevernsonen er 
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med på å sette konflikten rundt Svalbards maritime soner på agendaen. Det er derfor behov 

for mer forskning som kan være med på å forklare ulike aktørers tilnærming til Svalbard-

politikken, ettersom denne ikke vil bli mindre relevant i årene som kommer. 
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INTERVJUGUIDE 1 

Introduksjon 

Presentasjon  

Jeg heter Tiril Vold Hansen og jeg skriver masteroppgave i statsvitenskap, med 

fordypning i internasjonale relasjoner. Jeg er masterstipendiat hos Fridtjof Nansens Institutt. 

Oppgaven skal leveres 25. mai 2020.  

Om prosjektet  

Masteroppgaven handler om hvilke drivere som ligger bak den norske posisjonen i 

Svalbard-politikken, med prosessen rundt forbudet mot fangst av snøkrabbe som case. 

Oppgavens problemstilling er: «Hvorfor vil ikke Norge la EU fiske snøkrabbe i Svalbards 

havområder, og hvordan kan dette forklare driverne bak Norges posisjon når det gjelder 

Svalbards maritime soner?». 

Tema og formål med intervjuet 

Formålet med intervjuet er å få forståelse for hvilke hensyn og interesser som 

vektlegges i prosessen rundt forbudet mot fangst av snøkrabbe. Jeg ønsker å få innsikt i 

prosessen som ledet fram til forbudet mot fangst av snøkrabbe, og i hendelsesforløpet som 

fulgte da EU likevel valgte å utstede fiskelisenser på snøkrabbe til egne fartøy.  

Behandling av data  

Dersom du tillater det, vil jeg gjerne ta opp intervjuet. Opptak vil kun brukes til egne 

notater. Det vil ikke distribueres eller brukes av andre som ikke er tilknyttet prosjektet.*  

Anonymitet  

Du vil ikke bli sitert med navn, alder, kjønn eller andre identitetsmarkører. Det vil bli 

referert til hvilket departement du jobber i. Eks: «en ansatt i nærings- og fiskeridepartementets 

uttaler at…».  

Frivillig deltakelse  

Å delta i intervjuet er frivillig. Du kan trekke deg fra å delta før, under og etter 

intervjuet fram til 20. april 2020. Du vil få anledning til å lese gjennom sitater dersom du blir 

sitert direkte. Dersom du ønsker å delta i intervjuet vil jeg be deg om å underskrive en 

samtykkeerklæring, hvor du samtykker til å delta i intervjuet. Dersom du ønsker å trekke deg 

etter at samtykkeerklæringen er signert, må du gi skriftlig beskjed.  
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Intervjuguide  

Aller først vil jeg gjerne takke deg for at du ønsker å stille til intervjuet. Intervjuet er 

delt opp i tre deler; først vil jeg stille deg noen spørsmål om prosessen rundt forbudet mot 

fangst av snøkrabbe (Ansatt 1 i Fiskebåt), deretter kommer en del om aktørene i denne 

prosessen (Ansatt 2 i Fiskebåt), og til slutt vil jeg gjerne spørre deg litt om hvilke 

forvaltningsinstitusjoner som spiller inn (3).  

 

1) Prosessen rundt forbudet mot fangst av snøkrabbe 

a) Kan du si litt om prosessen fram til det ble vedtatt forbud mot fangs av snøkrabbe?  

b) Hva var årsaken til at det ble satt ned et forbud mot fangst av snøkrabbe?  

Be intervjuobjektet utdype dersom følgende blir nevnt / spørsmål dersom samtalen 

stopper opp:  

- Suverenitet  

- Russland 

- Økonomiske interesser  

- Sikkerhet  

- Miljø / bærekraftig forvaltning  

c) Kan du si litt om prosessen i etterkant av at forbudet ble nedsatt?  

 

2) Aktører  

a) Ble dere kontaktet av interesseorganisasjoner før og/eller etter forslaget om å forby 

snøkrabbe?  

- Hvis ja: hvilke interesseorganisasjoner?  

- Hvis ja: har dere tatt hensyn til disse organisasjonenes ønsker i snøkrabbesaken?  

 

3) Forvaltningsinstitusjoner  

a) Hadde andre internasjonale og regionale institusjoner og regler enn Svalbardtraktaten 

betydning for beslutningen om å forby fangst av snøkrabbe?  

Be intervjuobjektet utdype dersom følgende blir nevnt:  

- Havrett  

- Miljøinstitusjoner  
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b) Spilte hensynet til andre stater inn på beslutningen om å forby fangst av snøkrabbe?  

- Hvis ja: hvilke stater? Russland?  

- Hvis ja: på hvilken måte?  

 

Avslutning  

Er det noe du vil legge til?  

Er det andre i ditt eller andre departement du tror jeg burde snakke med?  

Takk for intervjuet!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*I utgangspunktet hadde jeg tenkt til å ta lydopptak av intervjuene for å kunne 

konsentrere meg om samtalen og ha muligheten til å gå tilbake til det som ble sagt på et 

senere tidspunkt. Etter å ha gjennomført den uformelle samtalen og diskusjon med de ansatte 

på Fridtjof Nansens Institutt valgte jeg å gå vekk fra dette, og heller kun ta skriftlige notater 

fra intervjuene. Årsaken til dette er det å ta opp lyd kan være avskrekkende på informanten. 

Fordi temaet for intervjuet var sensitivt i den forstand at det rørte ved en politisk 
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kontroversiell sak, var det viktig for meg å etablere tillit. En mer uformell tone var derfor å 

foretrekke. Jeg skrev inn notatene i word kort tid etter intervjuet fant sted.  
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INTERVJUGUIDE 2 

Introduksjon 

Presentasjon  

Jeg heter Tiril Vold Hansen og jeg skriver masteroppgave i statsvitenskap, med 

fordypning i internasjonale relasjoner. Jeg er masterstipendiat hos Fridtjof Nansens Institutt. 

Oppgaven skal leveres 25. mai 2020.  

Om prosjektet  

Masteroppgaven handler om hvilke drivere som ligger bak den norske posisjonen i 

Svalbard-politikken, med prosessen rundt forbudet mot fangst av snøkrabbe som case. 

Oppgavens problemstilling er: «Hvorfor vil ikke Norge la EU fiske snøkrabbe i Svalbards 

havområder, og hvordan kan dette forklare driverne bak Norges posisjon når det gjelder 

Svalbards maritime soner?». Jeg undersøker blant annet om interesseorganisasjoner har hatt 

innvirkning på norske myndigheters syn på de maritime sonene rundt Svalbard. 

Tema og formål med intervjuet 

Formålet med intervjuet er å få forståelse for hvilke hensyn og interesser som 

vektlegges i den norske posisjonen vedrørende de maritime sonene rundt Svalbard, og jeg er 

interessert i å vite mer om hvordan din organisasjon stiller seg til forvaltningen av disse 

områdene. Jeg ønsker også å få innblikk i om din organisasjon har vært involvert i prosessen 

rundt forbudet mot fangst av snøkrabbe.  

Behandling av data  

Dersom du tillater det, vil jeg gjerne ta opp intervjuet. Opptak vil kun brukes til egne 

notater. Det vil ikke distribueres eller brukes av andre som ikke er tilknyttet prosjektet.*  

Anonymitet  

Du vil ikke bli sitert med navn, alder, kjønn eller andre identitetsmarkører. Det vil bli 

referert til hvilken organisasjon du jobber i. Eks: «en ansatt i Norsk olje og gass uttaler at…».  

Frivillig deltakelse  

Å delta i intervjuet er frivillig. Du kan trekke deg fra å delta før, under og etter 

intervjuet fram til 20. april 2020. Du vil få anledning til å lese gjennom sitater dersom du blir 

sitert direkte. Dersom du ønsker å delta i intervjuet vil jeg be deg om å underskrive en 
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samtykkeerklæring, hvor du samtykker til å delta i intervjuet. Dersom du ønsker å trekke deg 

etter at samtykkeerklæringen er signert, må du gi skriftlig beskjed.  

 

Intervjuguide  

Aller først vil jeg gjerne takke deg for at du ønsker å stille til intervjuet. Intervjuet er 

delt opp i tre deler; først vil jeg stille deg noen spørsmål om forvaltning av havområdene 

rundt Svalbard (Ansatt 1 i Fiskebåt), deretter kommer en del om påvirkning (Ansatt 2 i 

Fiskebåt), og til slutt vil jeg gjerne spørre deg litt om hvilket forhold din organisasjon har til 

forbud mot fangst av snøkrabbe, som er casen i min masteravhandling (3).  

4) Forvaltning av havområdene rundt Svalbard  

a) Kan du si litt om hvordan din organisasjon ønsker at havområdene rundt Svalbard 

bør forvaltes?  

b) Hvilke hensyn i forvaltningen av disse havområdene er viktigst for din 

organisasjon?  

Be intervjuobjektet utdype dersom følgende blir nevnt / spørsmål dersom samtalen 

stopper opp:  

- Suverenitet  

- Russland 

- Økonomiske interesser  

- Sikkerhet  

- Miljø / bærekraftig forvaltning  

 

c) Har dere noen formening om hvilke internasjonale eller regionale institusjoner og 

regelverk som bør legges til grunn for forvaltning av havområdene rundt Svalbard?  

Be intervjuobjektet utdype dersom følgende blir nevnt:  

- Miljøinstitusjoner  

 

5) Påvirkning  

b) Har din organisasjon vært i kontakt med norske myndigheter for å fremme deres syn 

på hvordan havområdene rundt Svalbard bør forvaltes?  

- Hvis ja: på hvilken måte?  
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- Hvis ja: føler dere at norske myndigheter lytter til innspillene deres?  

 

6) Forbud mot fangst av snøkrabbe 

Du kjenner kanskje til at Norge har forbudt fangst av snøkrabbe på hele den 

norske sokkelen, inkludert i havområdene rundt Svalbard. Dette betyr i praksis at 

utenlandske aktører ikke får lov til å drive fangst av snøkrabbe i disse områdene. 

Likevel har EU valgt å utstede lisenser til egne fartøy for fangst av snøkrabbe her.  

a) Har din organisasjon noen formening om hvorvidt utenlandske aktører bør forbys 

tilgang til næringsaktivitet generelt i havområdene rundt Svalbard?  

- Hvis ja: har dere kontaktet norske myndigheter for å fremme deres syn i denne saken?  

- Hvis ja: på hvilken måte?  

- Hvis ja: føler dere at norske myndigheter lytter til innspillene deres?  

b) Har din organisasjon noen formening om hvorvidt fangst av snøkrabbe bør forbys i 

havområdene rundt Svalbard?  

- Hvis ja: har dere kontaktet norske myndigheter for å fremme deres syn i denne saken?  

- Hvis ja: på hvilken måte?  

- Hvis ja: føler dere at norske myndigheter lytter til innspillene deres?  

c) Har forbudet mot fangst av snøkrabbe noen betydning for din organisasjons 

virksomhet?  

Avslutning  

Er det noe du vil legge til?  

Takk for intervjuet!  

 

 

*I utgangspunktet hadde jeg tenkt til å ta lydopptak av intervjuene for å kunne 

konsentrere meg om samtalen og ha muligheten til å gå tilbake til det som ble sagt på et 

senere tidspunkt. Etter å ha gjennomført den uformelle samtalen og diskusjon med de ansatte 

på Fridtjof Nansens Institutt valgte jeg å gå vekk fra dette, og heller kun ta skriftlige notater 

fra intervjuene. Årsaken til dette er det å ta opp lyd kan være avskrekkende på informanten. 

Fordi temaet for intervjuet var sensitivt i den forstand at det rørte ved en politisk 

kontroversiell sak, var det viktig for meg å etablere tillit. En mer uformell tone var derfor å 

foretrekke. Jeg skrev inn notatene i word kort tid etter intervjuet fant sted. 
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INTERVJUGUIDE 3 

Introduksjon 

Presentasjon  

Jeg heter Tiril Vold Hansen og jeg skriver masteroppgave i statsvitenskap, med 

fordypning i internasjonale relasjoner. Jeg er masterstipendiat hos Fridtjof Nansens Institutt. 

Oppgaven skal leveres 25. mai 2020.  

Om prosjektet  

Masteroppgaven handler om hvilke drivere som ligger bak norsk Svalbard-politikk, 

med prosessen rundt forbudet mot fangst av snøkrabbe som case. Oppgavens problemstilling 

er: «Hvorfor vil ikke Norge la EU fiske snøkrabbe i Svalbards havområder, og hvordan kan 

dette forklare driverne bak Norges posisjon når det gjelder Svalbards maritime soner?». Jeg 

undersøker blant annet hvilke hensyn som ligger til grunn for forbudet mot fangst av 

snøkrabbe.  

Tema og formål med intervjuet 

Formålet med intervjuet er å få innblikk i hvilke hensyn som gjelder for forvaltning i 

Svalbards havområder generelt og i forvaltning av snøkrabbe spesielt.  

Behandling av data  

Jeg kommer til å ta notater underveis i intervjuet. Notatene vil ikke bli delt med andre 

enn veileder, og vil destrueres senest 1. september 2020.  

Anonymitet  

Du vil ikke bli sitert med navn, alder, kjønn eller andre identitetsmarkører. Det vil bli 

referert til hvilken instans du jobber i. Eks: «en ansatt i Havforskningsinstituttet uttaler at…» 

Frivillig deltakelse  

Å delta i intervjuet er frivillig. Du kan trekke deg fra å delta før, under og etter 

intervjuet fram til 20. april 2020. Du vil få anledning til å lese gjennom sitater dersom du blir 

sitert direkte.  

 

Intervjuguide  
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Aller først vil jeg gjerne takke deg for at du ønsker å stille til intervjuet. Intervjuet er 

delt opp i tre deler; først vil jeg stille deg noen spørsmål om forvaltning av havområdene 

rundt Svalbard (Ansatt 1 i Fiskebåt), deretter kommer en del om snøkrabbe og miljøhensyn 

(Ansatt 2 i Fiskebåt), så følger en del om snøkrabbe og kommersielle hensyn (3) og til slutt vil 

jeg gjerne spørre deg noen spørsmål om forbudet mot fangst av snøkrabbe (4).  

7) Forvaltning av havområdene rundt Svalbard  

d) Kan du si litt om hvordan havområdene rundt Svalbard forvaltes generelt?   

e) Hvilke hensyn er viktigst for forvaltningen i disse områdene?   

Be intervjuobjektet utdype dersom følgende blir nevnt / spørsmål dersom samtalen 

stopper opp:  

- Suverenitet  

- Russland 

- Økonomiske interesser  

- Sikkerhet  

- Miljø / bærekraftig forvaltning  

 

f) Hvilke internasjonale eller regionale institusjoner og regelverk legges til grunn for 

forvaltning av havområdene rundt Svalbard?  

Be intervjuobjektet utdype dersom følgende blir nevnt:  

- Miljøinstitusjoner  

 

8) Snøkrabbe og miljøhensyn 

Slik jeg har forstått det er det, er det usikkerhet rundt miljøeffektene av 

snøkrabbens inntog i havområdene rundt Svalbard.  

a) Kan du si noe om de negative konsekvensene av snøkrabbe for miljøet? 

b) Kan du si noe om de positive konsekvensene av snøkrabbe for miljøet?  

c) Hvilke forvaltningstiltak bør man innføre for fangst av snøkrabbe for å best ivareta 

miljøhensyn?   

 

9) Snøkrabbe og kommersielle hensyn  

a) Kan du si noe om den kommersielle interessen for snøkrabbe?  
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b) Hvilke forvaltningstiltak bør man innføre for fangst av snøkrabbe for å ivareta 

kommersielle interesser?   

 

10) Forbud mot fangst av snøkrabbe 

a) Hva er den faglige begrunnelsen for at fangst av snøkrabbe ble forbudt?  

b) Hva er konsekvensene av at utenlandske fartøy forbys fiske av snøkrabbe?  

Avslutning  

Er det noe du vil legge til?  

Takk for intervjuet!  

 

 

 

 

 

 

 


