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Sjøgrenser

Norge tidlig ute

Cancelli-Promemoria, angav at Kongen under 

22. Februar 1812 har behaget at resolvere: 

«Vi ville have fastsat som Regel i alle de Tilfælde, 
hvor Spørgsmaal er om Bestemmelse av Vor 

Territorial-Høiheds Grændse udi Søen, at denne 
skal regnes indtil den sædvanlige Sø-Mils Afstand 
fra den yderste Ø eller Holme fra Landet, som ikke 

overskylles af Søen».



Definisjonen av 1 sjømil (1812)

Danmark-Norge: 1/15 buegrad tilsv. 4 nautiske mil = 7 408 m

England: 1/20 buegrad tilsv. 3 nautiske mil = 5 556 m

(1 nautisk mil = 1 bueminutt = 1852 m)



1869



Norge hevdet: 

Grunnlinjen utgjøres av rette grunnlinjesegmenter 
mellom ytterste punkter langs kysten, som ikke 
overskylles ved lavvann, 

og territorialgrensen trekkes 1 sjømil utenfor

Storbritannia hevdet: 

Grunnlinjen skal følge lavvannslinjen langs kysten, 
og territorialgrensen trekkes 1 sjømil utenfor





Torskekrigen
Norge/Storbritannia

Haagdomstolens dom fra 1951

ble toneangivende for grunnlinjer

under det internasjonale arbeidet med 

FNs Havrettskonvensjon



FNs Havrettskonvensjon 

(United Nations Convention on the Law of the Sea, 

ofte forkortet til UNCLOS) 

Arbeidet med konvensjonen startet i 1958

Undertegnet  av 119 stater

i Montego Bay, Jamaica, 10. desember 1982. 

Konvensjonen trådte i kraft 16. november 1994, 

en måned efter at den 60. stat hadde ratifisert den.



FNs Havrettskonvensjon 

regulere kyststaters 

råderett over sjøområder, det vil si   

sjøbunn, fiske og retten til

bevaring av de levende ressurser 

Havrettskonvensjonen regulerer også 

den frie, fredlige ferdsel

på det åpne hav



Grensedragning til havs er i dag 
fundamentert på 

FNs Havrettskonvensjon

Havrettskonvensjonen består av 320 artikler

Viktige elementer for sjøgrenser:

* Grunnlinjer

* Territorialt farvann

* Tilstøtende sone

* Økonomisk sone

* Kontinentalsokkelen



Grunnlinjen følger lavvannslinjen



Grunnlinjen trekkes som rette linjesegmenter
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FNs Havrettskonvensjon

Territorialgrensen, 

er fastsatt til 12 nautiske mil utenfor grunnlinjen.

Forutsetning: mer enn 24 nm til nabostat



FNs Havrettskonvensjon

Territorialgrensen, 

er fastsatt til 12 nautiske mil utenfor grunnlinjen.

Forutsetning: mer enn 24 nm til nabostat

Ut til territorialgrensen gjelder 

kyststatens lover uinnskrenket



FNs Havrettskonvensjon

Tilstøtende sone 
(contiguous zone), 

er fastsatt til 12 nautiske mil utenfor territorialgrensen, 
det vil si 24 nautiske mil utenfor grunnlinjen.

Forutsetning: mer enn 48 nm til nabostat



FNs Havrettskonvensjon

Tilstøtende sone 
(contiguous zone), 

er fastsatt til 12 nautiske mil utenfor territorialgrensen, 
det vil si 24 nautiske mil utenfor grunnlinjen.

Forutsetning: mer enn 48 nm til nabostat

I tilstøtende sone har kyststaten blant annet mulighet 
til å gripe inn mot smugling og vrakplyndring



FNs Havrettskonvensjon

Økonomisk sone 
(Exclusive Economic Zone = EEZ)

er fastsatt til 200 nautiske mil utenfor grunnlinjen, 
Forutsetning: mer enn 400 nautiske mil til en 

nabostat på andre siden av havet.



FNs Havrettskonvensjon

Økonomisk sone 
(Exclusive Economic Zone = EEZ)

er fastsatt til 200 nautiske mil utenfor grunnlinjen, 
Forutsetning: mer enn 400 nautiske mil til en 

nabostat på andre siden av havet.

I økonomisk sone har kyststaten råderett over 
kontinentalsokkel og fangst i havet



Norsk EEZ
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GPS på helikopter















Samlet areal sjø og land

2 504 000 kvadrat km

















Det internasjonale Tribunalet for

FNs Havrettskonvensjon

i Hamburg








