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HØRINGSUTTALELSE - Endringer i forskrift 05.05.1995 om vern av 
miljøet i Antarktis 

Miljøet i Antarktis og dets økosystemer har høy egenverdi og er sårbare for ytre 

påvirkninger. At man har en god forvaltning av resursene og menneskenes 

påvirkning på de arktiske områdene er viktig.  

Norges Rederiforbund(NR) arbeider aktivt for at Norsk skipsfart ikke skal ha i skadelige 

utslipp til luft og til vann. NR er av den oppfatning at skipsfarten må reguleres gjennom 

internasjonale regler i IMO regi. Dette vil sikre like konkurransevilkår for alle aktørene i 

markedet. Norges Rederiforbund er aktivt med på utviklingen av Polarkoden i IMO, som skal 

gjøre skipsfart i polare strøk tryggere, for mennesker og miljø, gjennom tekniske krav som 

vil være med å sikre operasjoner i disse krevende områdene.  

At man i endringene i forskrift av 05.05.1995 vern av miljøet i Antarktis, legger opp til en 

harmonisering av norsk regelverk mot Antarktis traktaten med tilhørende resolusjoner er bra 

da det skaper like forhold for alle. Norges Rederiforbund er av den mening at harmonisering 

mellom norske forskrifter og internasjonale bestemmelser er positivt.  

Norges Rederiforbund ønsker at personer og virksomheter med tilhold i Norge skal ha de 

samme mulighetene til ervervs virksomhet som de fra andre land. At man skal endre de 

norske reglene slik at man nå må søke Polarinstituttets tillatelse for å drive aktivitet på 

Antarktis, i den tid aktiviteten er i tråd med gjeldene regler, kan virke negativt inn for norske 

interesser. Vi forstår det dog dit hen at hensikten med denne endringen er å harmonisere 

forskriftsteksten med det som i realiteten har vært gjeldene praksis.  

Norges Rederiforbund vil understreke sin bekymring for at vi har et regelverk som avviker 

fra andre traktatlands praksis slik at man, ved å gå via andre traktatland, kan få muligheter 

vi ikke har som Norsk borger eller Norsk virksomhet. Det er viktig at Norsk praksis og 

regelverk her er i tråd med de andre traktatlandene som bedriver aktivitet på Antarktis. 

Utover dette har ikke Norges Rederiforbund noen kommentar til høringen.  
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Med hilsen  

Norges Rederiforbund 

Jostein Bjørkan Vaagland 

(Sign.) 

 


