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Som statsministere for henholdsvis Norge og
Russland, undertegnet Jens Stoltenberg og
Dimitrij Medvedev den 15. september 2010
avtalen om grenselinjen i Barentshavet mel-
lom de to statene. Dette skjedde i Mur-
mansk. Dermed var den siste sjøgrenseavta-
len mellom Norge og nabostatene kommet
vel i havn. Vi skal se litt nærmere på hva
som har skjedd med norske grunnlinjer og
sjøgrenser frem til sluttføringen av denne
avtalen, og hvordan geodesifaget er involvert
i disse og FNs Havrettskonvensjon.

Historien bak den norske grunnlinjen
Så lenge stater har eksistert, har spørsmålet
om statens råderett ut mot havet vært aktu-
elt. Gjennom en lengre tidsperiode var rek-
kevidden av en kanonkule et reelt svar på
spørsmålet. Dette ble kalt beherskelsesprin-
sippet. For mange kyststater ble denne råde-
retten omsatt til 1 sjømil, som imidlertid
ikke var en entydig lengdeenhet. Den nordis-
ke sjømilen ble på 1600- og 1700-tallet nor-
malisert til en «tysk mil» som var 1/15 del av
1 ekvatorgrad, altså 4 bueminutter, som
igjen er lik 4 nautiske mil. Den engelske sjø-
milen var derimot satt til 1/20 av 1 bredde-
grad, hvilket er meget nær 3 nautiske mil.
Så 1 sjømil kunne dermed være enten 3 eller
4 nautiske mil, avhengig om man fulgte tysk
eller engelsk standard. Allerede 22. februar

1812 ble det i Danmark/Norge utferdiget en
kongelig resolusjon som sa at statens territo-
rium strekker seg en sjømil ut fra den ytter-
ste øy eller holme som ikke overskylles av
sjøen. Ut fra Bessels jord-dimensjon ble en
sjømil den gang i Norge regnet som 1/15
ekvatorgrad = 7 420,438 m (I dag ville 4 nau-
tiske mil tilsvare 4 x 1852 m = 7408 m)

Utover på 1860-tallet kom svenske fiskere
til bankene utenfor Mørekysten, noe som ir-
riterte de norske fiskerne. Dette var bak-
grunnen for at man 16. oktober 1869 fikk en
kongelig resolusjon som fastsatte enerett for
norske fiskere innenfor en rett linje parallelt
med og 1 sjømil utenfor den rette linjen fra
ytterkanten av Svinøy til ytterkanten av
Storholmen. Denne linjen var noe over 26
nautiske mil lang, og den dannet basis for et
viktig prinsipp som Norge senere har fått in-
ternasjonal støtte for, nemlig prinsippet om
rette grunnlinjesegmenter. Tidlig på 1900-
tallet ble det nedsatt flere kommisjoner som
behandlet nøyaktig fastsettelse av Norges
sjøgrense. Basert på deres innstillinger fast-
satte den norske regjeringen ved kongelig re-
solusjon 12. juli 1935 en grunnlinje som be-
sto av rette grunnlinjesegmenter i farvanne-
ne nord for polarsirkelen (nord for bredde-
grad 66° 28,8’ N). Den inneholdt posisjonsan-
givelse for 47 grunnlinjepunkter i stigende
nummer fra Grense-Jakobselv til Træna.
Dette vekket noe internasjonal irritasjon,
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særlig fra britiske fiskere, som hevdet at et
relativt betydelig geografisk område dermed
ble underlagt norsk jurisdiksjon og forbe-
holdt norske fiskere. Storbritannia mente at
grunnlinjen, som sjø- og fiskerigrenser skul-
le beregnes ut fra, konsekvent måtte følge
kystens lavvannslinje. De to synene på
grunnlinjen enten som lavvannslinje eller
som rette linjer mellom ytterste nes/øy-
er/skjær, sto steilt mot hverandre, og Storbri-
tannia brakte saken inn for den internasjo-
nale domstolen i Haag. Da dommen falt i de-
sember 1951 ga domstolen sin støtte til det
norske synet. Med 10 mot to stemmer fant
Haag-domstolen at den norske metoden for å
beregne grunnlinje ikke var folkerettsstri-
dig. Begrunnelsen var knyttet til de særegne
geografiske forholdene langs norskekysten,
hvor skjærgården kunne oppfattes som en
del av den samme helheten som fastlandet.
(Haag-dommen: …should be liberally ap-
plied in the case of a coast, the geographical
configuration of which is as unusual as that
of Norway.»)

De resterende norske grunnlinjepunktene
fra Træna til svenskegrensen ble kort tid ef-
ter Haag-dommen fastslått i kongelig resolu-
sjon av 18. juli 1952 med en mindre, formell
endring 17. oktober samme år. Dermed kom
grunnlinjen langs kysten av Norges hoved-
land til å bestå av rette linjesegmenter mel-
lom 123 navngitte, koordinatfestede grunn-
linjepunkter. I nord falt grunnlinjepunkt nr.
1 sammen med siste punkt på landegrensen
mellom Norge og Sovjetunionen. Dette punk-
tet lå ved Grense-Jakobselv og i avtaledoku-
mentet av 18. desember 1948 mellom de to
statene, var det gitt nr. 415 (bøyestaken). I
syd falt grunnlinjepunkt nr. 123 sammen
med grensepunkt XX (bøye benevnt med ro-
mertall 20) i grenseavtalen fra 1909 mellom
Norge og Sverige. Hverken i kongelig resolu-
sjon av 1935 eller 1952 ble det angitt noe om
hvilket geodetisk datum som var benyttet.
Et geodetisk datum angir størrelse og flat-
trykning samt utgangspunkt for koordinat-
systemet i den jordmodellen (referanse-el-
lipsoiden), som ligger til grunn for kartleg-
ging og posisjonsangivelse. Manglende infor-
masjon om geodetisk datum var uproblema-
tisk for samtiden da dokumentene ble produ-
sert, men for eftertiden ble det et problem.

Da Geodesiavdelingen i 1970-årene begynte
systematisk innmåling av grunnlinjepunkte-
ne, tok man det for gitt at offisielle lister med
koordinater for grunnlinjepunkter benyttet
ED50 som geodetisk datum. Under tvistesa-
ken mellom Norge og Danmark (1988–1993)
om grenselinjen Jan Mayen–Grønland, ble
det imidlertid funnet kopier av originaldoku-
menter fra Stortingets tidligere behandling,
som klart viste at koordinatene for de 123
grunnlinjepunktene i de offisielle listene var
oppgitt på modifisert Bessel-ellipsoide. Dette
medførte at koordinatene for den offisielle
grunnlinjen plasserte den systematisk mel-
lom 100 og 300 m for langt mot øst i forhold
til virkeligheten. Dessuten viste de nye kar-
tene i målestokk 1: 50 000 flere holmer og
skjær som ikke fantes på de gamle kartene
hvor grunnlinjepunkter opprinnelig var tatt
ut fra. Blant disse holmer og skjær var det
enkelte som ville skyve grunnlinjen lenger
mot vest, altså en fordel for Norge. En kon-
troll i felten ved fem grunnlinjepunkter fra
Svinøy-traktene og sydover, som ville bli be-
nyttet i beregningen av sjøgrensen mot Stor-
britannia, viste at nymåling var nødvendig. I
1975 startet Geodesiavdelingen et prosjekt
som hadde til oppgave å måle inn på nytt de
norske grunnlinjepunktene, og undertegne-
de fikk det faglige ansvaret for denne oppga-
ven. Sommeren 1989 ble de siste norske
grunnlinjepunktene nymålt for Norges ho-
vedland, det vil si fastlandet med de kystnæ-
re øyene.

Beskrivelse av måleprosedyre
De første årene under den nye innmålingen
av norske grunnlinjepunkter, ble klassisk
geodesi benyttet. Fire målelag ble fløyet ut
til trigonometriske punkter hvor de hadde
sikt ut til selve grunnlinjepunktet. Utflyg-
ning startet gjerne 3–4 timer før tidspunktet
for lavvann. Hvert lag meldte fra over radio
når de var klare for observasjoner, før pilot
og prosjektleder fløy ut til dagens første
grunnlinjepunkt. Prosjektleder gjennomfør-
te først en rekognoseringsrunde og fant det
som var antatt grunnlinjepunkt. Hvis det
var noen tvil om alternative punkter, ble he-
likopteret dirigert slik at nødvendige sikte-
linjer kunne kontrolleres fra best mulig posi-
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sjon i luften. Når selve grunnlinjepunktet
var fastlagt kunne en av tre muligheter inn-
treffe:

1) Skjæret var så lite og dønningene så grove
at helikopteret måtte henge i luften rett
over det aktuelle grunnlinjepunktet. Pro-
sjektleder hadde radiokontakt både med
målelag og pilot (pga. støy fra motor) slik
at målelagene hørte hvordan piloten ble
dirigert inn på rett sted. Så snart helikop-
teret var i korrekt posisjon, fikk målelage-
ne beskjed om å starte målingene. Piloten
hadde vanligvis ingen problemer med å
holde helikopteret 5 minutter i en posisjon
som pendlet innenfor en radius av 0,5 m
fra selve grunnlinjepunktet.
I de første årene ble et rødmalt oljefat
brukt som siktemerke. Det hang i et tau
under helikopteret. Prosjektleder satt ved
siden av piloten under selve innmålingen
og dirigerte ham stadig til rett posisjon. I
1980-årene da avstandsmåler ble tatt i
bruk, lå prosjektleder på gulvet i helikop-
teret bak piloten og holdt reflektoren ned-
enfor en åpen dør, slik at han så reflekto-
ren i loddlinjen ned til grunnlinjepunktet.

2) Skjæret var stort nok til at oljefatet kun-
ne plasseres på selve skjæret, men det
var for risikabelt for prosjektleder å gå ut
av helikopteret. Da hang helikopteret
over med slakk line til oljefatet. For pro-
sjektleder ble da måletiden brukt til å sti-
pulere retning til og antall oljefat-lengder
fra oljefatet og bort til selve grunnlinje-
punktet. Det kunne vanligvis dreie seg
om 1 til 5 oljefat-lengder. Estimert av-
stand på denne måten kunne ha en usik-
kerhet på ca 1/3 til 1/2 oljefat-lengde,
hvilket vil si omkring 0,5m. 

3) Forholdene tillot at oljefat og prosjektleder
ble satt ned ved grunnlinjepunktet. Oljefa-
tet hadde ca 50 kg ballast for å kunne hen-
ge roligere under helikopteret, så prosjekt-
leder hadde ingen problemer med å dra ol-
jefatet i en gunstig posisjon for tilsikting
fra målelagene. Den tiden som målelagene
brukte til sine observasjoner, brukte pro-
sjektleder til å måle inn retning og avstand
fra oljefat til grunnlinjepunkt. Han brukte
kompass og målebånd. Avstanden var i sli-
ke tilfeller vanligvis godt under 20 m. 

Efter fullført innmåling ble det gjennomført
en fotograferingsrunde fra luften over punk-
tet. Så rapporterte hvert av målelagene til
prosjektleder om de hadde fått gjennomført
sine målinger i henhold til instruks. Pro-
sjektleder vurderte på bakgrunn av disse
meldingene om ny innmåling var nødvendig,
eller om prosessen med innmåling av neste
grunnlinjepunkt skulle starte. Nøyaktighe-
ten ved denne innmålingsmetoden ble anslått
til å være bedre enn 3 m, vanligvis ca 1 m.

Tidevann og innmålingstidspunkt 
I Oslofjord-området og vestover til Stavan-
ger var tidevannsforskjellen så liten (mindre
enn 0,5 m) at man vanligvis ikke trengte å ta
særlig hensyn til lavvannsperioder. Fra Sta-
vanger og nordover til Varanger ble målinger
stort sett utført i de 4 timene hvor vannstan-
den var lavest. Særlig kritiske punkter som
f. eks. små skjær, ble gjerne forsøkt innmålt
ved aller laveste vannstand. 

For Jan Mayen og Svalbard ble innmålin-
gene foretatt i løpet av de seks timene med
lavvann.

Innmåling av grunnlinjepunktene på 
Svalbard, Jan Mayen og Bouvetøya
For Svalbard eksisterte det en offisiell
grunnlinje for store deler av øygruppen fra
25. september 1970. Men satellitt-teknologi-
en førte til strengere nøyaktighetskrav.
Samtlige grunnlinjepunkter for Svalbard ble
derfor innmålt av Norsk Polarinstitutt i
1980- og 90-årene, og en ny punktliste ble ut-
arbeidet i samarbeid med Statens kartverk. I
den første tiden ble grunnlinjepunktene inn-
målt med klassiske geodetiske metoder,
mens de siste ble innmålt med GPS. Resulta-
tet ble til sammen 196 grunnlinjepunkter
som omkranset følgende fem øyer/øygrupper:
Hopen, Bjørnøya, Kong Karls Land, Kvitøya
og Nordaustlandet/Edgeøya/Spitsbergen.

For Jan Mayen eksisterte det en grunnlin-
je fastsatt ved Kronprinsregentens resolu-
sjon fra 30. juni 1955. Grunnlinjepunktene
var i den basert på koordinater fra kartleg-
gingen av øya tidlig på 1950-tallet. Da ble
øyas posisjon i Atlanterhavet funnet ved as-
tronomiske observasjoner. I forbindelse med
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Helikopter med tønnen som hang over de ulike grunnlinjepunktene under innmålingene. 
Bildet er fra Møre i 1977. 

Oppmålingsingeniør Karsten Grønås under innmåling av grunnlinjepunkt på Møre tidlig i
mai 1977.
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Haag-domstolens tvistesak om grenselinjen
mellom Jan Mayen og Grønland fikk Statens
kartverk i oppgave av Utenriksdeprtementet
å nybestemme grunnlinjepunktene på Jan
Mayen. Feltarbeidet ble gjennomført i mai
1991. Vi benyttet da en GPS-antenne mon-
tert på skroget rett over forsetet på et Lynx-
helikopter. Under innmålingen ble helikop-
teret plassert slik at antennen efter tur kom
loddrett over de ulike grunnlinjepunktene
rundt hele øya. Dette var første gang GPS
ble brukt ved grunnlinjemåling. Tidlig på
2000-tallet ble grunnlinjemålingene på Jan
Mayen gjennomgått på nytt med tanke på re-
visjon av øyas grunnlinje. Resultatet ble en
grunnlinje bestående av 42 punkter rundt
hele øya. Det er rette grunnlinjesegmenter
rundt Jan Mayen med unntak av tre områ-
der, hovedsakelig med strender, hvor grunn-
linjen følger lavvannslinjen. 

For Bouvetøya ble det ikke utført grunn-
linjemålinger i felten. Tidlig på 2000-tallet
fikk Statens kartverk i oppgave fra Uten-
riksdepartementet å utarbeide en grunnlinje
som beskriver lavvannslinjen rundt Bouvet-
øya. Grunnlinjen ble bestemt ved å ta ut ko-
ordinater for 31 knekkpunkter ved skjær og
nes fra et kart i målestokk 1: 20 000, produ-
sert av Norsk Polarinstitutt i 1986. Kystkon-
turen er så uregelmessig og grunnlinjepunk-
tene ligger så tett at kun disse 31 punktene
ligger til grunn for den 12 nautiske mils ter-
ritorialgrensen og sjøgrenser utenfor denne.
Dvs. de utgjør den aktive delen av lavvanns-
linjen i sjøgrensesammenheng. Øya ble posi-
sjonsbestemt ved hjelp av Dopplersatellitt-
systemet vinteren 1978/79, og senere flyfoto-
grafert.

Offentliggjørelsen av norske 
grunnlinjer og territorialgrense
Dataene fra innmålingene av norske grunn-
linjepunkter ble bearbeidet, og som Statens
kartverks representant samarbeidet jeg med
Utenriksdepartementet om ferdigstillelsen
av de nye reviderte grunnlinjene. Posisjonen
for samtlige norske grunnlinjepunkter ble
angitt i EUREF89.

Av de reviderte grunnlinjene for norske
territorier, kom faktisk Svalbard først ut.
Grunnlinjepunktene for Svalbard ble fast-

satt gjennom forskrift om grensen for det
norske sjøterritorium ved Svalbard, som ble
offentliggjort ved kgl. res. 5. mai 2001.

Så fulgte forskrift om grunnlinjen for sjø-
territoriet rundt Norges fastland med kyst-
nære øyer, som ble fastsatt ved kgl. res. 14.
juni 2002 og justert i Kronprinsreg. res. 10.
oktober 2003. Denne forskriften gir posisjon
for 103 navngitte grunnlinjepunkter rundt
hele kysten. Ved kritisk gjennomgang av
grunnlinjepunktene kunne antallet reduse-
res fra 123 til 103 uten at utvelgelsen stred
mot Havrettskonvensjonens krav til grunn-
linjepunkter.

Grunnlinjepunktene for Jan Mayen ble
publisert i form av forskrift om grensen for
det norske sjøterritorium ved Jan Mayen,
som ble offentliggjort ved kgl. res. 30. august
2002.

Fra 1. januar 2004 ble norsk territorial-
grense utvidet fra fire til 12 nautiske mil
(22 224 m) målt fra grunnlinjen ved Norges
hovedland (Norges fastland med kystnære
øyer). Utvidelsen ble hjemlet i Lov om Nor-
ges territorialfarvann og tilstøtende sone,
LOV-2003-06-27-57. Loven gjelder også for
Svalbard, Jan Mayen, Bouvetøya, Peter Is øy
og Dronning Maud Land. 

Bouvetøya fikk sin grunnlinje publisert i
form av forskrift om grunnlinjen for sjøterri-
toriet ved Bouvetøya, offentliggjort ved kgl.
res. 25. februar 2005.

FNs Havrettskonvensjon
Allerede i 1920-årene prøvde Folkeforbundet
å klargjøre problemer knyttet til kyststaters
grunnlinjer og sjøgrenser, men uten å lykkes.
Problemstillingene ble overtatt av FN som
holdt sin første havrettskonferanse i Genève
i 1958. Den tok for seg bestemmelser om ha-
vets folkerett, og ble sterkt aktualisert som
en følge av tidens tekniske utvikling. Man
innså behovet for internasjonale konvensjo-
ner som kunne regulere kyststaters råderett
over sjøområder, og om fiske og bevaring av
de levende ressursene i det åpne hav. Når det
gjaldt grunnlinjer, som sjøgrensene beregnes
ut fra, aksepterte havrettskonferansen i
1958 hovedlinjene fra Haagdomstolen i fis-
kerigrensesaken mellom Norge og Storbri-
tannia i 1951 (torskekrigen). Haagdomstolen
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hadde der godtatt det norske kravet om at en
kyst som den norske skjærgården, med ure-
gelmessig kystlinje og mange øyer og skjær,
kvalifiserer for en grunnlinje trukket som
rette linjer mellom de ytterste nes, øyer og
skjær ved laveste lavvann. Fra britisk side
var det, som nevnt, blitt hevdet at selve kyst-
linjen ved lavvann skulle danne grunnlinjen
uansett kystens form. 

Havrettskonvensjonens grunnlinjer og 
sjøgrenser
Det som i dag kalles FNs Havrettskonven-
sjon (United Nations Convention on the Law
of the Sea, ofte forkortet til UNCLOS) ble
vedtatt av 119 stater i Montego Bay, Jamai-
ca, 10. desember 1982. Havrettskonvensjo-
nen trådte i kraft 16. november 1994, ett år
efter at 60 stater hadde ratifisert den. Ved
utgangen av 2010 hadde hele 161 stater rati-
fisert UNCLOS. 

Gjennom 320 artikler regulerer UNCLOS
kyst- og øy-staters rettigheter og plikter knyt-
tet til havet utenfor. UNCLOS artikkel 5 fast-
slår at grunnlinjen skal følge kystlinjen ved

laveste lavvann, og dette betegnes normale
grunnlinjer. Men i artikkel 7 heter det at
grunnlinjen kan etableres som rette linjeseg-
menter mellom de ytterste punkter på nes/øy-
er/skjær ved laveste lavvann, når kysten har
uregelmessig form. Slike grunnlinjer beteg-
nes rette grunnlinjer. Det er kun disse to typer
grunnlinjer som omtales i UNCLOS. Den an-
gir ikke noen maksimum eller minimum leng-
de for avstanden mellom to grunnlinjepunk-
ter ved en kyststat. For øy-stater blir 125 nau-
tiske mil oppgitt som absolutt lengste avstand
mellom to grunnlinjepunkter. I en manual ut-
gitt av FN blir det vist til at den lengste av-
standen mellom to norske grunnlinjer er litt
under 48 nautiske mil (med referanse til
Haag-dommen fra 1951), så det blir anbefalt
at ingen kyststat overskrider denne lengden
mellom to grunnlinjepunkter.

Når grunnlinjen er fastlagt med koordina-
ter, vil følgende UNCLOS-relaterte sjøgren-
ser kunne beregnes ut fra grunnlinjen:

1) Territorialgrensen, som i UNCLOS er
fastsatt til 12 nautiske mil utenfor grunn-
linjen. 

 Forfatteren 3. juli 1983, ved innmålingen av Norges hovedlands nordligste grunnlinjepunkt
(punkt nr. 13), Knivskjelodden, 71° 11’ 08.57’’ N,  25° 40’ 30.80’’ Ø (angitt i EUREF89). 
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UNCLOS presiserer at dersom ikke annet
er avtalt, kan ingen kyststat kreve territori-
algrense utover midtlinjen mot nabostater. 
(Ut hit gjelder kyststatens lover uinn-
skrenket)

2) Tilstøtende sone (contiguous zone), som er
fastsatt til 12 nautiske mil utenfor territo-
rialgrensen, det vil si 24 nautiske mil
utenfor grunnlinjen.
(I tilstøtende sone har kyststaten blant
annet mulighet til å gripe inn mot smug-
ling og vrakplyndring)

3) Økonomisk sone (Exclusive Economic Zone
= EEZ), som er fastsatt til 200 nautiske mil
utenfor grunnlinjen, under forutsetning av
at det er 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)

4) En kyststat kan i visse tilfeller kreve kon-
tinentalsokkelbegrensning ut over 200
nautiske mil utenfor grunnlinjen. Men det
krever en dokumentasjon basert på sjø-
bunntopografien og geofysiske undersø-
kelser i områder, som kan bevise at konti-
nentalsokkelen virkelig strekker seg så
langt ut. Artikkel 76 i UNCLOS spesifise-
rer de krav som stilles for at en kyststat
skal få aksept for kontinentalsokkel ut-
over 200 nautiske mil. Ett av de spesifiser-
te kravene er knyttet til en yttergrense på
350 nautiske mil utenfor grunnlinjen.
Det er nedsatt en egen FN-kommisjon som
skal vurdere de enkelte staters Artikkel
76-krav. 

Noen av artiklene i Havrettskonvensjonen
(artikkel nr. 16, 47, 75 og 84) har direkte re-
lasjon til geodesi, for der fremgår det at der-
som grunnlinjen eller andre sjøgrenser opp-
gis i en liste med koordinater, da skal geode-
tisk datum oppgis. Det har tydeligvis nådd
frem til de juridiske havrettsekspertene at
koordinater uten geodetisk datum gir tvety-
dighet. Gjennom tidene har det vært brukt
mange forskjellige geodetiske datum, men i
dagens satellitt-teknologi er den store
halvaksen til referanse-ellipsoiden (GRS80-
ellipsoiden) kjent på nærmeste desimeter. Til
tross for kravet i UNCLOS om geodetisk da-
tum, er dessverre en del staters grunnlinje og
sjøgrenser publisert uten slik informasjon.

Geodesidivisjonen får det tekniske 
ansvaret for Norges sjøgrenser mot 
nabostater
Mens arbeidet med FNs Havrettskonvensjon
pågikk internasjonalt, startet Norge for-
handlinger med nabostater om grenselinjer
til havs. En avtale om grenselinjen i Nordsjø-
en mellom Norge og Storbritannia, nordover
fra grensen mot Danmark til 62° 44’ 12’’
nord, ble inngått tidlig i 1965. Under for-
handlingene ble det brukt passer og linjal for
å finne midtlinjen. Partene var enige om å
følge midtlinjeprinsippet for delingen. Den
gang var Sjøkartverket Utenriksdeparte-
mentets tekniske rådgiver. Som en siste kon-
troll av koordinatene for knekkpunkter på
midtlinjen, ble resultatet oversendt til Geo-
desiavdelingen i Norges geografiske oppmå-
ling (i dag Statens kartverk). Den ledende
geodet i Geodesiavdelingen på den tiden,
Gunnar Jelstrup, fikk oppgaven å foreta kon-
trollen. Han brukte matematikk og kjente
geodetiske formler. Resultatet ble nesten
skremmende. Han oppdaget at det sydligste
midtlinjepunktet lå 12 931 m nærmere
norsk kyst enn britisk. Dessuten fant Jel-
strup at partene hadde benyttet et kart i
Merkator-projeksjon ved selve delingen, og
det kunne forklare mye av skjevheten i for-
slaget. Kart av denne typen er helt vanlig til
sjøs, for en seilingskurs stukket ut på et Mar-
kator-kart er nøyaktig lik den man da skal
følge på skipskompasset. Men det er en kjent
sak at i denne kartprojeksjonen øker måle-
stokken med stigende breddegrad nordover
og sydover fra ekvator. Siden de norske
grunnlinjepunktene lå lenger nord enn de
britiske, gikk en slik kartprojeksjon i norsk
disfavør når man søkte punkter på kartet,
som skulle ligge like langt fra begge kyster.
Man valgte den gang å tro at det med kart-
projeksjonen var en glipp fra britenes side,
da ulempen ved Merkator-projeksjonen ble
påpekt fra norsk side. Dessuten var det
brukt papirkart i liten målestokk for bereg-
ningene, M = 1 : 631 000, det vil si 1 mm på
kartet tilsvarer ca 631 m på sjøen. I den en-
delige avtalen ble det benyttet beregnede
verdier for posisjonene.

Senere i 1965 fulgte så en avtale om sjø-
grensen mot Danmark, og i 1968 fikk Norge
en avtale med Sverige om en grenselinje i ha-
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vet, som strakte seg sydover til den traff
grenselinjen mot Danmark. 

Fra innerst i Iddefjorden og ut til territori-
algrensen, som den gang var 4 nautiske mil
ut fra kysten, var grensen mellom Norge og
Sverige allerede avklart i en sjøgrenseavtale
fra 1909. Den ytterste delen av 1909-avtalen

ble forresten fastsatt ved en voldgiftsdom i
Haag. 

Fra 1964 har noen geodeter fra Geodesiav-
delingen og senere Geodesidivisjonen fun-
gert som tekniske rådgivere for Utenriksde-
partementet under sjøgrenseforhandlinger.

Situasjonen i Nord-Atlanterhavet og Barentshavet i 2006 
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En spesiell sjøgrense mot 
Sovjet/Russland
I 1967 sendte Norge den første invitten til
Sovjetunionen med tanke på en grenselinje i
Barentshavet. Men for Sovjet var dette i før-
ste omgang et «ikke-eksisterende» problem.
For Sovjet hadde allerede i 1926 erklært at
alt sjøområde var sovjetisk helt opp til Nord-
polen, mellom meridianen som gikk ut fra et
nes på 32° 04' 35" øst for Greenwich, og en
meridian mot USA i Beringstredet ved 168°
49' 30" vest for Greenwich. Utover på 1970-
tallet ble det kontakt mellom Norge og Sovjet
om Barentshavet. Men da var det først og
fremst utnyttelsen av fisk og reker som ble
diskutert. Tidlig i 1978 fikk Jens Evensen og
Arne Treholt gjennom forhandlinger en av-
tale innenfor noe de kalte «Gråsonen», og
som senere har vært til et visst besvær i
grensesammenheng. Gråsonen kunne grovt
beskrives som en firkantlignende flate be-
skrevet av 6 hjørnekoordinater, hvor den
overveiende del av flaten lå inne på norsk
område i forhold til kravet om en midtlinje. 

Både Norge og Sovjet var blant de 119 sta-
tene som i 1982 underskrev FNs Havretts-
konvensjon, så dermed ble en delelinje i Ba-
rentshavet mer aktualisert for begge nasjo-
nene. Utover på 1980-tallet kom det i stand
forhandlinger om en grenselinje som kunne
ligge et sted mellom Sovjets sektorkrav og
det norske midtlinjekravet. Området som lå
mellom sektorlinjen og midtlinjen ble kalt
omstridt område (som altså ikke har noe med
Gråsonen å gjøre), og arealet ble beregnet til
175 211 km2. Til sammenligning kan nevnes
at Norges hovedland med kystnære øyer ut-
gjør ca 324 000 km2, og hele Danmarks land-
areal ca. 43 000 km2. Geodesidivisjonen fikk
i oppdrag fra Utenriksdepartementet å be-
regne størrelsen av arealer relatert til om-
stridt område, og i tillegg forskjellige avstan-
der, krysninger av ulike aktuelle linjer og an-
net som krevet geodetisk innsikt i beregnin-
ger på ellipsoiden. Fra 1977 og til jeg ble pen-
sjonist i 2005, har jeg som geodet fra Statens
kartverk vært med i forhandlingsdelegasjo-
ner fra norsk side når det dreiet seg om sjø-
grenser mot våre nabostater. 

Tidlig på 1990-tallet var et viktig tema i
forholdet til Russland å få avklart i hvilket
geodetisk datum koordinatene i grenseavta-

len skulle angis. I Norge hadde vi inntil da
vanligvis brukt det nasjonale datumet
NGO1948, og russerne hadde tilsvarende et
geodetisk datum som ble kalt Pulkova 1942.
Utover på 1990-tallet ble partene enige om
at WGS84 skulle brukes som geodetisk da-
tum. Og i april 2010 kom forhandlingsdele-
gasjonene frem til enighet om en grenselinje
som gir hver av partene omtrent like mye av
det omstridte området, og et nesten 43 år
gammelt problem hadde fått sin løsning.
Dermed hadde Norge fått avklart samtlige
av sine sjøgrenser mot nabostater på den
nordlige halvkule. For norske biland på den
sydlige halvkule er det bare Bouvetøya som
har fått grunnlinje og territorialgrense av-
klart. De øvrige norske biland i Antarktis be-
røres av Antarktistraktaten (The Antarctic
Treaty) av 1. desember 1959, som er en inter-
nasjonal avtale om is- og landområdene sør
for 60 grader sørlig bredde.

Sjøgrensen mot Storbritannia
Mens forhandlingene med Sovjet/Russland
pågikk, innledet Norge forhandlinger med de
øvrige nabostatene og fant frem til løsninger
stort sett i løpet av ett til tre år.

Avtalen med Storbritannia om den nordli-
ge delen av grenselinjen opp til tripunktet
(fellespunkt for tre stater) mot Færøyene, ble
avklart under forhandlinger i 1977 og 1978. 

Da vi som forhandlingsdelegasjon kom til
London i 1977, og skulle starte forhandlinge-
ne med Storbritannia om fortsettelsen av
grenselinjen fra avtalepunkt nr. 8 i 1965-av-
talen og videre nordover så langt Norge had-
de sjøgrense felles med Storbritannia, duk-
ket det opp et interessant problem. Ende-
punktet, som var punkt nr. 8 i 1965-avtalen,
lå på 61 grader og 44 minutter og 12 sek-
under nordlig bredde. Da den nye midtlinjen
ble beregnet, viste det seg at den kom til å
ligge ca 300 m vest for endepunktet i 1965-
avtalen. Fra norsk side ble det under for-
handlingene hevdet at for å komme kortest
mulig strekning fra den gamle til den nye
midtlinjen, burde man følge perpendikulæ-
ren fra punkt 8 over til startpunktet på den
nye. Siden midtlinjen hadde en svak helling
over mot nordvestlig retning, ville denne per-
pendikulæren gi Norge en fordel. Fra britisk
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side ble det hevdet at partene i 1965 hadde
forhandlet seg frem til en gitt breddegrad, og
da kunne man ikke fortsette på en bredde-
grad som lå lenger syd. Det omstridte områ-
det i overgangen mellom gammel og ny midt-
linje utgjorde bare ca 16 dekar, men med er-
faringen lenger syd hvor det var store rik-
dommer som kunne stå på spill, tok partene
ingen sjanser på å gi fra seg unødvendige
arealer. Så spørsmålet om overgangen fra
sydlig del til nordlig del av midtlinjen ble
derfor utsatt til neste forhandlingsmøte som
fant sted i Oslo et snaut halvår senere.

Ved å sondere i det internasjonale juridis-
ke miljøet, fant de norske forhandlerne at de
neppe ville vinne frem med det norske forsla-
get, så når det gjaldt overgangen fra 1965-
avtalen til den nordlige delen av sjøgrensen,
ga Norge efter og aksepterte at de to delene
skulle knyttes sammen langs en breddesir-
kel. Norge og Storbritannia trengte bare to
forhandlingsmøter for å løse hele grenselin-
jen fra endepunktet i avtalen fra 1965 og
nordover til grenselinjen mot Færøyene. 

Sjøgrensen mot Færøyene, omkring Jan 
Mayen og Svalbard
I forlengelsen av grenseavtalen med Storbri-
tannia fulgte avtalen om grenselinjen mot
Færøyene i 1979. Den avtalen omfatter kun
en rett linje mellom to punkter med 61 kms
avstand, og bød i grunnen ikke på noen geo-
detiske problemer. 

I en avtale mellom Norge og Island fra
1980 aksepterte Norge Islands krav på uinn-
skrenket 200 nautiske mils grense mot Jan
Mayen. Dermed avsto Norge et areal på noe
under 30 000 km2 som lå innenfor 200 nau-
tiske mil fra Jan Mayens kystlinje. 

Da forhandlingene kom i gang mellom
Norge og Danmark om grenselinjen Jan
Mayen/Grønland, gjorde danskene krav på
en tilsvarende innrømmelse vis a vis Grøn-
land. Da dette ikke ble akseptert fra norsk
side, brakte Danmark i 1988 tvisten inn for
den internasjonale domstolen i Haag. Dom-
stolen ga i sin dom fra 1993 en prinsipputta-
lelse hvor Norge fikk ca 60 % av det omstrid-
te området på 64 500 km2, mens Danmark
(Grønland) fikk ca 40 %. 

Felles grensepunkt mellom Jan Mayen,
Grønland og Island ble fastlagt under for-
handlinger i Reykjavik oktober 1997. 

Arbeidet med en sjøgrense mellom Sval-
bard og Grønland ble innledet mot slutten av
2004. Det eneste problemet knyttet til denne
grensen, var en ca 2 km lang, flat øy, kalt To-
bias Island, som ble oppdaget 80 km utenfor
Grønlands kyst så sent som i 1993. Partene
kom raskt frem til hvilken innflytelse denne
øya skulle få for grenselinjen, og forhandlin-
gene ble avsluttet tidlig i 2006.

Avslutning
I forhandlinger om sjøgrenser mot nabosta-
ter har Norge som utgangspunkt hevdet
midtlinjeprinsippet, det vil si at grenselinjen
skulle legges slik at avstanden fra alle punk-
ter på grenselinjen skulle være lik til begge
kysters grunnlinje. Hvis en midtlinje er
krummet, kreves det mange koordinatgitte
punkter for å beskrive nøyaktig forløpet av
linjen. En praktisk måte å løse dette på, har
vært å erstatte den matematiske midtlinjen
med rette linjesegmenter, plassert slik at
arealer gitt og mottatt ble like store for begge
stater, med basis i midtlinjen.

Under alle forhandlingene om grenselin-
jer til sjøs har geodesien spilt en sentral rolle
for å finne frem til gode løsninger, som diplo-
matene kunne forhandle om. Til sjøs kan
man naturlig nok ikke sette opp grensemer-
ker slik som for landegrenser, så man er av-
hengig av matematikken anvendt på ellipso-
iden. Sjøgrensene beregnes ut fra matema-
tiske formelapparater, som gir resultater
med en nøyaktighet på cm-nivå. Men det var
først efter at satellitt-teknologien og GPS ble
tatt i bruk at man kunne påvise posisjoner til
havs med meters nøyaktighet.

Med utgangspunkt i FNs Havrettskonven-
sjon og forhandlinger med våre nabostater
har Norge gjennom de siste 45 år fått sitt sjø-
areal betydelig utvidet. Tabellen nedenfor vi-
ser at Norges sjøareal på den nordlige halv-
kule i dag utgjør mer enn 2,1 millioner km2.

Kartverkets investering i nøyaktige
grunnlinjer og dets innsats i grenseforhand-
linger må derfor kunne sies å være vel an-
vendte midler for nasjonen Norge. 
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Navn Landareal Alt sjøareal innenfor 
ytre begrensning av 
Norsk Økonomisk 
sone (NØS)
Fiskerisonen
Fiskevernesonen

Land + sjøareal
ytre begrensning:
 
NØS
Fiskerisonen
Fiskevernsonen

Norges hovedland 
(fastlandet med 
kystnære øyer)

323 802 965 066 1 288 868

Jan Mayen 377 293 083 293 460

Sum hele Svalbard 61 022 860 805 921 827

Sum: 
Norges hovedland + 
Jan Mayen + 
Svalbard

385 201 2 118 954 2 504 155

Med grenseavtalen 
Norge/Russland 
undertegnet

ca 2 033 950 ca 2 419 150

Tallene i tabellen angir kvadratkilometer og ble beregnet ut fra midtlinje i Barentshavet. Med grenseav-
talen Norge/Russland ble det omstridte området delt omtrent i to like deler, men det eksakte arealet 
på norsk side var ikke beregnet da artikkelen ble skrevet. Nederste linje i tabellen viser derfor omtrent-
lige tall hvis man justerer arealene til den omforenede grenselinjen.

Med grenseavtale mellom Norge og Russland ble arealet redusert med ca 85 000 kvadratkilometer
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