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Áhugi minn á norðurslóðum hefur blundað með mér lengi. Sú hlýnun sem orðið hefur á 
Norðurheimsskautsvæðinu sökum losunar gróðurhúsaloftegunda, sem rekja má til 
mengunar af mannavöldum er þörf ábending um að áhrif mengunar á vistkerfi jarðarinnar 
er verulegt, við þeirri þróun þarf að bregðast. Mikilvægt er fyrir hagsmuni náttúrunnar að 
umsvif mannsins muni ekki hafa áhrif á möguleika framtíða kynslóða til góðra 
lífskilyrða.   

Bráðnun Norðurskautsíhellunar hefur þau áhrif að opnast hafa áður óþekktir möguleikar á 
nýtingu svæðinsins sem áður þóttu óhugsandi. Ör þróun á sviði rannsókna og 
tækniþrónunar benda til að umsvif þessa viðkvæma svæðis muni aukast á komandi árum 
og áratugum.    

Þegar kom að því að velja viðfang í lokaverkefni mínu við Háskólan á Bifröst fannst mér 
áhugavert að rannsaka áhrif fyrirsjáanlegar breytinga á norðurslóðum á íslenska 
hagsmuni.Skoðun mín er sú að með auknum rannsóknum, opinni umræðu og gagnrýnum 
skoðannaskiptum muni ákvarðanir sem varða framtíðar hagsmuni þjóðarinnar á svæðinu 
verða heilladrýgri.  

 Námið á Bifröst hefur reynst mér drjúgt veganesti við þessa vinnu og fyrir það er ég 
þakklátur.  Ég vil þakka leiðbeinda mínum Magnúsi Sveini Helgasyni fyrir alla hans 
aðstoð og uppbyggilegar athugsemdir. Einnig við ég þakka skólasystur minni og vinkonu 
Árnýju Björk Sigurðardóttur fyrir yfirlestur og ráð, einnig vil ég þakka æskuvini mínum 
Kjartani Sigurðsyni fyrir hvatningu og góðar ábendingar á meðan þessari vinnu stóð. 

Að lokum vil ég þakka eiginkonu minni Lisbeth og börnum okkar þeim,  Unu Dögg, 
Magnúsi Inga og Unni Maríu. Fyrir alla þeirra hvatningu og skilning sem þau veittu mér 
á meðan námi mínu stóð, og ekki síður vinna þessarar ritgerðar er stóð yfir sumarið 2011. 

  

Reykjavík, ágúst 2011, 

 

 

_________________________ 

Guðmundur Magnússon 
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Ágrip  

Framtíðarhagsmunir Íslendinga á Norðurslóðum eru miklir, sökum þess hversu auðugt 

svæðið er af náttúruauðlindum og vegna möguleika á auknum siglingum um svæðið í 

kjölfar bráðnunar Norðurskautsíshellunnar. Samfara auknum umsvifum á svæðinu 

skapast áhugaverð tækifæri til atvinnuuppbyggingar og fjárfestingar sem gætu haft 

jákvæð áhrif á íslenskt efnahagslíf. Samhliða þessum tækifærum má þó einnig greina 

ákveðnar ógnir við íslenska hagsmuni. Í kjölfar aukinna umsvifa á svæðinu eykst hætta á 

neikvæðum áhrifum á umhverfi svæðisins sem haft getur alvarleg áhrif á efnahagsþróun 

Íslands enda eru þær greinar sem skapa gjaldeyristekjur fyrir þjóðarbúið, sjávarútvegur  

og ferðaþjónusta, mjög viðkvæmar fyrir mengun og umhverfisslysum. Afkoma þessara 

atvinnugreina byggist að miklu leyti á ímynd Íslands sem óspillts og ómengaðs og 

tengingar þess við hugmyndina um hreinleika ósnertrar náttúru norðurslóða. Ef alvarleg 

mengunarslys eiga sér stað á norðurslóðum er því einnig hætta á að það geti haft alvarleg 

áhrif á ímynd Íslands og skaðað þannig efnahagslega hagsmuni landsins.  

 

 

 

 

 

Lykilhugtök: norðurslóðir, norðurheimskautssvæðið, vistkerfi, gróðurhúsaáhrif, 

umskipurnarhafnir, jarðefnaeldsneyti, sjálfbær þróun, auðlindir, umhverfisslys,  
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Inngangur 

Á síðustu árum hefur umræða um norðurslóðir aukist mikið á alþjóðlegum vettvangi. 

Hnattræn hlýnun er talin vera einn af veigameiri þáttum sem útskýra svokölluð 

gróðurhúsaáhrif, mengun tilkomna af mannavöldum. Gróðurhúsaáhrif má síðan rekja til 

hækkunar lofthita, en með hækkandi lofthita má ætla að bráðnun íshellunar í Norður- 

Íshafinu og hlýnun sjávar geri það að verkum að siglingaleiðin opnist fyrr en annars hefði 

orðið. Í ljósi þessara breyttu aðstæðna er ljóst að skapast hafa skilyrði fyrir aukna umferð 

skipa og öruggt má telja að nýting auðlinda á svæðinu muni aukast mikið á komandi 

árum og áratugum (Utanríkisráðuneytið, 2009).  

Með stighækkandi heimsmarkaðsverði á olíu, möguleika á styttri siglingartíma, nýrri 

tegund skipa sem siglt geta við aðstæður á svæðinu sem og aukinni vitund um mikilvægi 

þess að draga úr notkun mengandi eldsneytis, er spurningin nú fremur hvenær heldur en 

hvort siglingar munu aukast um svæðið. Telja má að opnun siglingaleiða um 

norðurheimskautssvæðið, með tilheyrandi nýtingu náttúrauðlinda, þ.e. olíu, gass, 

námavinnslu og sjávarfangs, geti haft jákvæð áhrif og skapað tækifæri sem geta aukið 

hagsæld Íslendinga til framtíðar.  

Bráðnun íssins gerir mögulegt að nýta þessar auðlindir svæðisins, en hingað til hefur það 

þótt óhugsandi sökum erfiðra aðstæðna. Ekki er það einungis bráðnun íshellunnar sem 

hér skiptir máli. Tækni til olíuvinnslu á hafsbotni hefur einnig fleygt fram á síðustu árum. 

Á sömu forsendum hafa opnast ný tækifæri til siglinga um Norður-Íshafið frá 

Kyrrahafinu til Norður-Atlantshafsins, sem stytta mun siglingaleiðina talsvert. Styttri 

siglingaleið felur ekki einungis í sér styttri siglingatíma heldur einnig sparnað á dýru og 

óvistvænu eldsneyti.  

Í þessum hræringum felast þó einnig ákveðnar ógnanir við hagsmuni Íslands. Auknar 

skipasiglingar á svæðinu sem og vinnsla auðlinda við á hafsbotni skapar ákveðna hættu á 

slysum sem geta haft alvarleg áhrif á viðkvæma náttúru svæðisins. Ennfremur er óljóst 

hvaða áhrif hlýnandi hitastig sjávar mun hafa á vöxt og viðgang fiskistofna, svo sem 

hrygningarsvæði og fleiri þætti. Einnig gætu alvarleg mengunarslys haft neikvæð áhrif á  

ímynd hreinnar náttúru landsins, sem skiptir miklu máli í rekstri og markaðstarfi 

íslenskrar ferðaþjónustu (Össur Skarphéðinsson, 2011).  
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Mikilvægt er því fyrir Íslendinga að taka virkan þátt í umræðum og samningaviðræðum 

er lúta að hagsmunamálum þjóðarinnar. Virk þátttaka mun að öllum líkindum leiða af sér 

frumkvæði til frekara samstarfs við þjóðir eins og Grænlendinga og Færeyinga, en þau 

lönd eiga svipaðra hagsmuna að gæta. Saman gætu þessar vinaþjóðir komið sjónarmiðum 

sínum sterkar fram á vettvangi Norðurskautsráðsins. Landfræðileg lega Íslands er hér 

lykilatriði og því mikilvægt að nýta þau tækifæri sem skapast vegna hennar til frekari 

atvinnuuppbyggingar á Íslandi.  

Niðurstaða mín mun væntanlega leiða í ljós mikilvægi þess að smáþjóðir leggist á eitt um 

að efla tengslin til frekara samstarfs og þar með styrkja hagsmuni sína í 

samningaviðræðum um framgang svæðisins. 

Settar eru fram þrjár rannsóknarspurningar:  

1.  Hvaða nálganir hafa íslensk stjórnvöld tekið varðandi norðurslóðir? 
2.  Hvar liggja helstu tækifæri Íslendinga í tengslum við aukna nýtingu á 

svæðinu?  

3. Hverjar eru helstu ógnir sem að Íslandi geta stafað vegna aukinna umsvifa sem 

skapast við aukna umferð um norðurheimsskautið?  
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1. Umræða um málefni norðurslóða 

Íslendingar hafa tekið þátt í samstarfi ríkja sem hagsmuni eiga á svæðinu. Helst má þar 

nefna að Íslendingar eru stofnaðilar að Norðurskautsráðinu (e. Arctic Council), sem var 

stofnað árið 1996 í Ottawa í Kanada. Þar formgerðu þjóðirnar sem eiga hagsmuni á 

norðurheimskautssvæðinu, ásamt fulltrúum frumbyggja, samkomulag sem byggir á 

samstarfi um umhverfismál og sjálfbæra þróun á svæðinu. Samstarfið er mikilvægt vegna 

þeirra áhrifa sem aukin skipaumferð og auðlindanýting mun hafa á vistkerfi og umhverfi 

svæðisins.  

Í kjölfar bráðnunar ísbreiðunnar á norðurskautinu munu opnast ný tækifæri til nýtingar 

auðlinda svæðisins. Rannsóknir benda til að gríðarmiklar auðlindir af olíu- og jarðgasi sé 

þar að finna. Bráðnun íssins gefur möguleika á að nýta þessar auðlindir svæðisins, en 

erfiðar aðstæður hafa gert það að verkum að nýting þeirra hefur þótt óhugsandi. Á sömu 

forsendum hafa opnast ný tækifæri til siglinga um Norður-Íshafið frá Kyrrahafinu til 

Norður-Atlantshafsins, sem stytta mun siglingaleiðina talsvert.  

1.1. Málefni norðurslóða og íslensk stjórnvöld 

Utanríkisráðuneytið fer með mál norðurslóða í íslenska stjórnkerfinu, ráðuneytið hefur 

gefið út tvær greinargóðar skýrslur um málefni tengd svæðinu. Fyrri skýrslan kom út árið 

2005 og nefnist: „Fyrir stafni haf“. Hún fjallar um tækifæri sem tengjast siglingum á 

svæðinu. Skýrslan var unnin af starfshópi á vegum ráðuneytisins. Sú síðari kallast „Ísland 

á norðurslóðum“ og kom út árið 2009. Hún hefur að geyma greinargott yfirlit yfir helstu 

málefni sem tengjast íslenskum hagsmunum á svæðinu. Skýrslan var unnin að frumkvæði 

utanríkisráðuneytisins, en að gerð hennar komu fjölmargir sérfræðingar. 

Utanríkisráðherra Íslands, Össur Skarphéðinsson, lagði fram á vordögum stefnu Íslands á 

norðurslóðum, en þess má geta að stefnan var samþykkt einróma. Svæðið er nú skilgreint 

sem sérstakt áherslusvið í utanríkisstefnu landsins. Þar kemur meðal annars fram að 

stefnunni er ætlað að sækja og verja hagsmuni þjóðarinnar. Þar er einnig skilgreint hver 

eru helstu áherslumál, en þar má nefna loftslagsvernd, samninga um varnir gegn 

olíuslysum og áherslu á að koma upp alþjóðlegum viðbúnaði um björgun í norðurhöfum. 

Í stefnunni er einnig lögð áhersla á eflingu rannsókna (Utanríkisráðuneytið, 2011).  
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Ráðherrann hefur verið áberandi í umræðum um málefni tengd svæðinu. Hann hefur ritað 

fjölda blaðagreina sem fjalla vítt og breitt um málefni norðurslóða. Hann hefur einnig lagt 

áherslu á að efla tvíhliða samstarf við aðrar þjóðir og má þar nefna viljayfirlýsingu um 

aukið samstarf við Bandaríkjamenn á sviði norðurslóðarannsókna, ásamt stuðningi þeirra 

við gerð samnings um varnir gegn olíuslysum (Utanríkisráðuneytið, 2011).  Ráðherrann 

hefur einnig lagt áherslu á að efla samstarf á sviði rannsókna með Norðmönnum og hafa 

utanríkisráðherrar landanna bundist fastmælum um að undirrita samkomulag sem styrkir 

rannsóknir á svæðinu, auk þess að efla þátttöku íslenskra háskóla í rannsóknum tengdum 

norðurslóðum (Utanríkisráðuneytið, 2011).  

1.2. Áhugi alþjóðasamfélagsins 

Áhugi alþjóðasamfélagsins á málefnum norðurslóða er mikill, sem birtist í að ríkin sem 

beina hagsmuni eiga að geta markað sér ákveðna stefnu í málefnum svæðisins. Sem dæmi 

um slíka stefnumörkun má nefna stefnu Kanadamann, „Canada Northern Strategy“ 

(Government of Canada, e.d.), og stefnu Norðmanna, „The Norwegian Government´s 

High North Strategy“ (Ministry of Foreign Affairs, e.d.). Norska ríkið skilgreinir málefni 

norðurslóða sem forgangsverkefni í utanríkismálastefnu sinni. Helstu málefni sem stefnan 

tekur á eru á sviði rannsókna- og menntunarmála, umhverfis- og auðlindastjórnunar, 

öryggis- og viðbragðsáætlana, orkumála, fiskveiða, ferðaþjónustu, heilbrigðis-, 

menningararfleifðar- og jafnréttismála (Norwegian Ministry of Foreign Affairs, 2006). 

Þess má geta að stefna Norðmanna er keimlík stefnu annarra þjóða í málefnum svæðisins.   

Þessi áhugi á svæðinu er ekki einungis bundinn við ríki. Evrópusambandið hefur einnig 

fylgst náið með þróun mála á norðurslóðum. Þann 14. mars kynnti framkvæmdastjórn 

sambandsins drög að stefnu þess á norðurslóðum fyrir leiðtogaráði Evrópusambandsins, 

sem er æðsti vettvangur þess. Þar eru norðurslóðir skilgreindar sem mikilvægt svæði fyrir 

hagsmuni sambandsins, m.a. vegna hagsmuna sem tengjast opnun siglingaleiða, 

auðlindavinnslu, verndun náttúru svæðisins og öryggismálum. Ráðherrarráð 

utanríkismála sambandsins setti fram, þann 8. desember 2009 skilgreiningar á 

markmiðum Evrópusambandsins á svæðinu, sem ætlað er að komi fyrir í stefnu þess á 

norðurslóðum (e. EU policy on Arctic issues). Norðurlandaþjóðirnar fimm eiga allar 

aðild að Norðurskautsráðinu. Íslendingar fóru með formennsku í Norrænu 
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ráðherranefndinni árið 2009, þar sem þeir lögðu áherslu á málefni norðurslóða og 

verndun viðkvæms vistkerfis svæðisins (Utanríkisráðuneytið, 2009).   

1.3. Umfjöllun fræðasamfélagsins um málefni tengd norðurslóðum 

Á alþjóðlegum vettvangi fræðasamfélagsins hefur mikið verið fjallað um norðurslóðir. 

Margar fræðigreinar, rannsóknir, bækur og opinberar skýrslur hafa verið unnar um 

svæðið og verður hér stuttlega fjallað um efnið.   

Áhugi háskólasamfélagsins á norðurskautinu er töluverður og hafa margir háskólar að 

undanförnu tekið upp á að bjóða upp á nám á háskólastigi sem tengist svæðinu á einhvern 

hátt. Má þar nefna Háskólann í Trömso í Noregi, University of the Arctic og Háskólann á 

Akureyri. Skólarnir bjóða upp á námsbrautir sem tengjast málefnum svæðisins, t.a.m. 

auðlindafræði, flutningafræði, heimskautalögfræði, ferðamálafræði, strand- og 

sjávarlíffræði. Einnig má nefna að Háskólasetur Vestfjarða býður uppá meistaranám í 

haf- og strandsvæðastjórnun sem og í auðlindafræðum. Námið hefur skírskotun til 

málefna sem tengjast norðurslóðum og því áhugaverð viðbót við námsframboð á þessu 

sviði. Erfitt er að meta hvaða háskólar standa fremstir í rannsóknum og þróun á þessu 

sviði, en gagnlegt er fyrir þá sem hafa áhuga á málefnum svæðisins að kynna sér 

námsframboð þessara stofnana.   

Í meistaraverkefni Húna Heiðars Hallssonar, „Trans Arctic Shipping“, koma fram nokkur 

áhugaverð innlegg í umræðuna um siglingar á svæðinu og lagaleg álitamál. Niðurstaða 

hans er að þörf sé á setningu sérstakra siglingareglna varðandi Ísland og siglingar á 

Norður-Íshafinu (Húni Heiðar Hallsson, 2010). Hann bendir þó á að vel sé staðið að 

eftirliti og öryggismálum með siglingum um svæðið.   

Önnur meistararitgerð sem unnin var af Jóni Ágústi Guðmundssyni, „Iceland Arctic 

Strategy“, fjallar um stefnu í öryggismálum íslenskra stjórnvalda á norðurslóðum. Jón 

kemst að þeirri niðurstöðu að mikilvægt sé fyrir Íslendinga að taka umræðu um 

borgaralegt og hernaðarlegt öryggi á svæðinu. Hann bendir á að svo virðist sem 

stjórnmálamenn veigri sér við að taka á málefnum er snerta öryggishagsmuni þjóðarinnar. 

Nauðsynlegt sé hins vegar fyrir stjórnvöld að setja fram vel ígrundaða stefnu sem tryggir 
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bæði hernaðarlegt og efnahagslegt öryggi þjóðarinnar á norðurslóðum (Jón Ágúst 

Guðmundsson, 2010).   

Ísland hefur hefur verið þátttakandi í umræðum um málefni Norðurheimsskautsins, má 

þar nefna ráðstefnuna „Ísinn brotinn“ sem haldin var á Akureyri árið 2007 á vegum 

íslensku ríkistjórnarinnar, en þar mættu helstu sérfræðingar og hagsmunaðilar til þess að 

ræða og meta horfur siglinga á Norður-Íshafinu.  Einnig má nefna þátttöku forseta Íslands 

í ráðstefnu sem haldin var í Rússlandi í september 2010, þar sem hann áréttaði mikilvægi 

samvinnu og þess að skapa einingu um málefni svæðisins. Siglingamálastofnun hélt á 

hasutdögum 2010 ráðstefnu um heimskautasiglingar, þar sem lögð var áhersla á hversu 

mikilvægt það er fyrir öryggi siglinga á svæðinu, ásamt lausna á fullveldisréttindum að 

hafréttarsáttmáli Sameinuðu þjóðanna sé viðurkenndur af þjóðunum sem hagsmuni eiga á 

svæðinu. Nýlega var haldin ráðstefna á vegum IASSA (International Congress of the 

Arctic Social Science). Þar var farið yfir niðurstöður Alþjóðaheimskautaráðsins á sviði  

félags- og mannvísinda og tengdra þátta. Hér er aðeins stiklað á stóru til að veita innsýn í 

umræðu vísinda- og fræðasamfélagsins.  

2. Norðurslóðir 

Málefni norðurslóða hafa á undanförnum árum fengið meira vægi og athygli í alþjóðlegri 

umræðu sökum þeirra breytinga sem þar eiga sér stað í tengslum við hlýnun á svæðinu og 

bráðnun íshellunar. Þessum breytingum fylgir fjöldi tækifæra sem og ógnana sem 

vafalítið munu hafa áhrif á íslenskt samfélag til framtíðar. Hér verður fjallað um hvað 

norðurslóðir eru og hvaða áhrif þróun á svæðinu mun geta haft á íslenska hagsmuni til 

framtíðar.  

Á svæðinu búa um 4 milljónir manna. Fimm ríki eiga bein landamæri að Norður-

Íshafinu, það eru Kanada, Bandaríkin, Rússland, Noregur og Danmörk, sem fer með 

utanríkismál Grænlands. Einnig eru Ísland, Svíþjóð og Finnland almennt skilgreind sem 

norðurslóðaríki þrátt fyrir að eiga ekki landamæri að Norður-Íshafinu. Á 

norðurheimskautssvæðinu búa yfir þrjátíu þjóðarbrot frumbyggja sem tala fjöldamörg 

tungumál (Arctic Council, 2007).  Ísland er þó eina fullvalda ríkið sem liggur að öllu leyti 

innan svæðisins eins og það er almennt skilgreint (Utanríkisráðuneytið, 2009).  
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1.4. Skilgreining á svæðinu 

Norðurheimskautssvæðið er almennt skilgreint sem svæðið fyrir norðan 

heimskautsbauginn, þ.e. 66° 33’ N og er um 30 milljón ferkílómetrar að stærð. Um 

helmingur norðurheimskautssvæðisins er hafsvæði, en Norður-Íshafið er um 14 milljónir 

ferkílómetra að stærð. Hafið er að mestu þakið ís fyrir norðan 75. breiddargráðu, en fyrir 

sunnan þessi skil er hafís á reki á vetrum sem hopar um sumarið. Á mynd 1 má sjá 

landakort af svæðinu eins og það er skilgreint af Norðurskautsráðinu (rauð lína), en það 

nær töluvert suður fyrir heimskautsbauginn (blá lína).  

 

Mynd 1. Landakort af Norðurheimsskautssvæðinu 
Sótt þann 15. júli 2011 af http://www.discoveringthearctic.org.uk/8_where.html  

Loftslagi norðurslóða má lýsa sem frostköldum vetrum og köldum sumrum. Úrkoma á 

svæðinu er að mestu í formi snjókomu. Þar sem hitastig á norðurslóðum hefur farið 

hækkandi á síðustu árum hefur ísbreiðan minnkað. Vísindamenn telja að minnkun 

sumaríss í Norður-Íshafinu muni geta haft áhrif á veðurfar og loftslag, sem aftur hefur 

mikil áhrif á vistkerfi svæðisins. Hlýnun veldur því að freðmýrar skreppa saman og 

landrof eykst í kjölfarið. Þessi þróun getur haft slæm áhrif á lífsafkomu frumbyggja sem 

búið hafa á svæðinu um aldaraðir og aðlagað sig að harðri lífsbaráttu. Frumbyggjarnir 

hafa lifað á sjálfbærri nýtingu lifandi náttúruauðlinda í sjó og á landi 
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(Utanríkisráðuneytið, 2009). Óttast er að breytingar í kjölfar hlýnunar muni hafa mikil 

áhrif á samfélög þeirra, en helstu samtök frumbyggja eru aðilar að Norðurskautsráðinu. 

Þess má geta að í stefnuyfirlýsingu ráðsins er sérstaklega kveðið á um að virða réttindi 

frumbyggja og samfélaga þeirra (Arctic Council, 1996).   

Loftslagsbreytingar af mannavöldum hafa lýst sér í því sem nefnt hefur verið 

„gróðurhúsaáhrif“ – þar sem meðalhitastig jarðarinnar hefur farið hækkandi, en þessi 

hlýnun er einmitt einn helsti áhrifaþáttur í minnkun ísbreiðunnar á norðurslóðum 

(NSIDC, e.d.).  Eins og sjá má á mynd 2 hefur hitastig svæðisins farið hækkandi miðað 

við hitamælingar frá árinu 1880 til ársins 2000. 

 

    

Mynd 1. Þróun hitastigs á Norðurskautssvæðinu, 1880–2006 

Sótt 15. júlí 2011 af http://maps.grida.no/go/graphic/trends-in-arctic-temperature-1880-

2006  

Hækkandi hitastig hefur haft áhrif á stærð íshellu svæðisins, en rannsóknir sem 

framkvæmdar hafa verið með gervihnöttum frá árinu 1979 hafa sýnt að ísbreiðan hefur 

rýrnað um 3–4% á hverjum áratug frá því að mælingar hófust (NSICD, e.d.). Mynd 3 

sýnir minnkun ísbreiðunnar að meðaltali í júnímánuði frá árinu 1979 til 2011. 
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Mynd 2. Þróun minnkunar ísbreiðu norðurheimskautsvæðisins 
Sótt 15. júní 2011 af http://nsidc.org/arcticseaicenews/2011/070611.html  
 

1.5. Hagsmunir og tækifæri á norðurslóðum 

Norðurheimskautssvæðið er talið vera ríkt af náttúruauðlindum. Rannsóknir benda til að 

allt að 30% af ófundnu jarðgasi og 13% af ófundinni olíu heimsins kunni að leynast þar á 

hafsbotni (Gautier, 2009). Einnig eru vísbendingar um að verðmætar málmnámur sé að 

finna á svæðinu svo sem járn, blý, silfur og gull ásamt fleiri verðmætum málmum  

(Thorsen, R., 2011).  

Eins og fyrr segir hafa málefni norðurheimskautsins fengið sífellt meiri athygli á 

alþjóðavettvangi. Sá áhugi er ekki einungis bundinn við þjóðir sem eiga bein landamæri 

að svæðinu. Fjölmargar þjóðir sem eiga tengsl við svæðið binda miklar vonir við að 

auðlindir norðurslóða ásamt auknum umsvifum á svæðinu muni drífa áfram 

framtíðarhagvöxt í hagkerfum þeirra.   

Í þessu sambandi má nefna norðurslóðastefnu Rússlands, þar sem áætlað er að svæðið 

verði lykilsvæði fyrir efnahagsvöxt landsins frá árinu 2020 (Valur Ingimundarson, 2010).  

Hugmyndir Rússa um mikilvægi svæðisins í efnahagslegu tilliti undirstrika hversu miklar 

vonir eru bundnar við auðlindir sem þar má finna. Mörg ríki heims, ríkjasambönd og 

ýmsir hagsmunaaðilar hafa sýnt þróun mála á svæðinu mikinn áhuga og vilja fylgjast 

náið með framvindu mála. Ríkin vilja með því tryggja framtíðarhagsmuni sína með tilliti 

til orkumála og nýrra siglingaleiða (Utanríkisráðuneytið, 2009).  
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Með áframhaldandi bráðnun íshellunar má telja nær öruggt að vinnsla olíu og gass á 

hafsbotni muni aukast þar á næstu árum, en Rússar hafa nú þegar hafið undirbúning að 

olíuvinnslu á svæðinu (Rowe, E. W., 2009) 

Vísindamenn telja að með áframhaldandi bráðnun ísbreiðunnar muni siglingaleiðin þvert 

yfir miðjan Norðurpólinn verða fær árið um kring, þó ómögulegt sé að tímasetja þá þróun 

nákvæmlega (Science Daily, 2011). Talið er að siglingar um norðurslóðir geti haft 

jákvæð áhrif á þróun heimsviðskipta með tengingu Kyrrahafsins og Norður-

Atlantshafsins (Valur Ingimundarson, 2010). Með opnun siglingaleiðarinnar er líklegt að 

vöruflutningar muni stóraukast á svæðinu. Sem dæmi má nefna að siglingaleiðin milli 

mikilvægra hafna á borð við Yokohama í Japan og hafnarborgarinnar Rotterdam í 

Hollandi mun styttast um allt að fjörutíu prósent (Utanríkisráðuneytið, 2005). Í dag sigla 

vöruflutningaskip frá Asíu til Evrópu og austurstrandar Bandaríkjanna í gegnum 

Súesskurð, sem tengir saman Rauðahafið og Miðjarðarhafið (Earth Observatory, e.d.). 

Umferð skipa í gegnum Súesskurðinn er mikil og oft myndast langar biðraðir skipa við 

enda skipaskurðarins. Nú er svo komið að hann annar ekki meiri skipaumferð í óbreyttri 

mynd (Ísland á norðurslóðum, 2009).  

Skipaumferð um Súes skipaskurðinn hefur þó dregist saman í kjölfar efnahagskreppunnar 

sem hófst 2008. Talið er að flutningar muni aukast að nýju á næstu árum. Árið 2000 fóru 

14.124 skip um skurðinn og árið 2008 fóru 21.415 þar í gegn, sem er um 51% aukning 

(Suez Canal, e.d.). Þar sem Súesskurðurinn er nú svo gott sem fullnýttur og annar ekki 

aukinni umferð kaupskipa og aðrar flutningaleiðir, t.d. suður fyrir Afríku, eru 

óhagkvæmari sökum lengri siglingartíma. Sem dæmi má nefna að sigling frá borginni 

Shanghai í Kina til Rotterdam í Hollandi er um 40% styttri ef farið er um Súesskurðinn í 

stað þess að sigla suður fyrir Góðrarvonarhöfða á suðurströnd Afríku 

(Utanríkisráðuneytið, 2005). Því má telja líklegt að siglingar um norðurskautið verði 

skoðaðar af meiri alvöru í framtíðinni, þar sem siglingaleiðin styttist umtalvert. 

Þar sem svæðið er svo erfitt yfirferðar fyrir hefðbundin kaupskip hafa skapast umræður 

um tækifæri fyrir rekstur umskipunarhafna þar sem gámum yrði umskipað frá 

hefðbundnum vöruflutningaskipum yfir í sérhæfð skip sem henta til siglinga á 

norðurslóðum og gætu flutt vörur yfir íshafið, milli Kyrrahafsins og Norður 
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Atlantshafsins. Til þess að auknar siglingar geti orðið raunhæfur kostur þarf að tryggja að 

siglingartíminn yfir norðurslóðir standist tímaáætlanir skipafélaga sem flytja vörur á milli 

Asíu og Evrópu og austurstrandar Bandaríkjanna. Einn mikilvægasti þátturinn í nútíma 

flutningarekstri er að viðskiptavinir flutningafyrirtækja fái vörur sínar afhentar á réttum 

tíma (Utanríkisráðuneytið, 2005). 

Stærstu skipafélög heims hafa á undanförum áratugum fjárfest gífurlega í stórum 

hefðbundnum gámaskipum sem henta þeim siglingaleiðum sem nú eru farnar. Því er 

líklegt að þau muni fara sér hægt í fjárfestingum vegna siglinga um norðurslóðir á 

komandi árum. Stephen Carmel, yfirmaður Maritime services hjá Mærsk Line 

skipafélaginu, sem er eitt stærsta skipafélag í heimi, hefur sagt að þótt siglingaleiðin yfir 

norðurheimskautið sé styttri þýði það ekki endilega að hún sé fljótari eða hagkvæmari en 

þær siglingaleiðir sem í dag eru nýttar til þessara siglinga (Kristján Jónsson, 2011). Skoða 

verður ummæli talsmanns þessa stóra skipafélags með gagnrýnum augum, því mikilvægt 

er að þær fjárfestingar sem þegar hefur verið lagt í, skili arðsemi áður en farið er í nýjar 

fjárfestingar. Það getur vitaskuld tekið fjöldamörg ár að fjárfestingar mæti 

arðsemiskröfum sem til þeirra eru gerðar. Því er ekki að undra að Carmel bregðist með 

þessum hætti við umfjöllum um norðurslóðasiglingar, þar sem líklegt er að ekki sé 

hagkvæmt fyrir slík félög að fara í frekari fjárfestingar á nýjum skipum eða 

umskipunarhöfnum í náinni framtíð.  

Sú gríðarlega fjárfesting, sem umskipunarhafnir eru, er ekki á valdi smáþjóðar eins og 

Íslands. Þvi er mikilvægt fyrir Íslendinga að fylgjast náið með þróun mála og leita eftir 

samstarfi á þessu sviði. Landfræðileg lega landsins tengir saman, eins og komið hefur 

fram, Norður-Íshafið og Norður-Atlantshaf. Því hafa vaknað upp hugmyndir um að 

ákjósanlegt sé að staðsetja slíka höfn á Íslandi. Nánar verður fjallað um þessa hugmynd 

síðar. 

Stórþjóðir á borð við Kína, Singapúr og Bandaríkin hafa lýst áhuga sínum á samvinnu við 

Íslendinga um umskipunarhafnir (Össur Skarphéðinsson, 2011). Þeim áhuga ber að taka 

alvarlega og sýna þessum þjóðum að Íslendingar hafi áhuga á samstarfi.  
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Eins og fram hefur komið er helsti samstarfsgrundvöllur ríkja er eiga hagsmuni á 

norðurslóðum hið svokallaða Norðurskautsráð og því er vert að líta stuttlega yfir tilurð og 

helstu starfsemi ráðsins. 

1.6. Norðurskautsráðið 

Norðurskautsráðið er helsti vettvangur samstarfs þeirra ríkja er hagsmuni eiga á 

norðurslóðum. Megintilgangur ráðsins er að skapa sameiginlegan samstarfsvettvang, þar 

sem hægt er að stuðla að samstarfi og samhæfingu, ásamt því að auka samskipti til 

hagsbóta fyrir norðurslóðaríki og aðra hagsmunaaðila (Arctic Council, 2007). Eitt helsta 

markmið ráðsins er tryggja umhverfisvernd og sjálfbæra þróun á svæðinu. 

Stofnaðilar eru, ásamt Íslendingum, Kanada, Danmörk (fulltrúi Grænlendinga og 

Færeyinga), Noregur, Svíþjóð, Rússland, Finnland og Bandaríkin. Einnig eiga sex helstu 

samtök frumbyggja fasta aðild að ráðinu. Þau eru Aleut International Association (AIA); 

Arctic Athabaskan Council (AAC); Gwich'in Council International (GCI), samtök 

frumbyggja í Kanada og Bandaríkjunum; Inuit Circumpolar Council (ICC); Saami 

Council, samtök Sama sem byggja norðurhluta Skandinavíu og Kólaskaga; og Russian 

Arctic Indigenous Peoples of the North (RAIPON), samtök frumbyggja í norðurhluta 

Rússlands.   

Utanríkisráðherrafundir sem haldnir eru á annað hvert ár fara með æðsta vald ráðsins. 

Embættismannanefnd ráðsins hefur umsjón með starfsemi þess á milli þessara funda. Hátt 

settir embættismenn ríkjanna sitja í nefndinni (Össur Skarphéðinsson, 2011).    

Í ljósi þeirra tækifæra sem talin eru liggja í tengslum við framtíðarnýtingu norðurslóða 

hefur áhugi alþjóðasamfélagsins aukist mikið á svæðinu á undanförnum árum. Hér er um 

að ræða þjóðir sem ekki eiga beina lögsögu að svæðinu sem og ríkjasambönd, t.d. 

Evrópusambandið, sem gefið hefur út sérstaka stefnuyfirlýsingu um málefni norðurslóða 

(Utanríkisráðuneytið, 2009). Í yfirlýsingu Evrópusambandsins er lögð áhersla á hagsmuni 

sambandsins, út frá þáttum sem tengjast opnun siglingaleiða, auðlindavinnslu, verndun 

náttúru svæðisins og öryggismálum. Ályktun Evrópusambandsins sýnir hversu 

mikilvægar breytingar á norðurslóðum eru taldar vera fyrir hagsmuni þess.  
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Nokkrar þjóðir sem ekki eiga landamæri að norðurskautssvæðinu hafa sýnt málefnum 

svæðisins mikinn áhuga og eiga þær fasta áheyrnarfulltrúa í Norðurskautsráðinu. Þessi 

ríki eru Frakkland, Þýskaland, Bretland, Holland, Pólland og Spánn (Arctic Council, 

e.d.).  

Fleiri ríki og ríkjasambönd hafa einnig áhuga á að fylgjast með þróun mála á svæðinu og 

hafa óskað eftir fastri áheyrnaraðild að ráðinu í tengingu við opnun siglingaleiða, 

loftslagsbreytingar og orkumál, svo dæmi séu tekin. Þessi ríki eru Kína, Japan og Suður-

Kórea. Einnig hefur NATO (e. North Atlandic Treaty Organization) sýnt málefnum 

norðurslóða áhuga og á fundi bandalagsins í Reykjavík árið 2009 lagði framkvæmdastjóri 

NATO fram yfirlýsingu um að bandalagið vilji taka þátt í mótun stefnu á sviði 

mengunarvarna og björgunarmála á svæðinu. Yfirlýsingin er ekki bindandi en sýnir að 

NATO vill láta sig málefni svæðisins varða en þó með áherslu á að tryggja samráð og 

stöðuleika ríkja sem hagsmuna eiga að gæta (Arctic Economies, 2009). Fimm af ríkjum 

Norðurskautsráðins eru NATO-ríki en þrjú standa utan bandalagsins; Rússland, Svíþjóð 

og Finnland. Ekki eru öll ríki Norðurskautsráðsins sammála um þátttöku NATO í 

málefnum svæðisins og hafa Kanadamenn lýst andstöðu við þá ráðstöfun (Valur 

Ingimundarson, 2010). Að auki hefur Norðurskautsráðið veitt nokkrum öðrum 

hagsmunasamtökum (e. Non Govermental Organizations) áheyrnarfulltrúa að fundum 

ráðsins.  

Eitt helsta markmið Norðurskautsráðsins, ásamt því að tryggja sjálfbæra þróun og 

verndun viðkvæms vistkerfi svæðisins, er að tryggja hagsmuni frumbyggja og samfélaga 

á norðurslóðum (Arctic Council, 1996). Norðurskautsráðið hefur sett á laggirnar nokkra 

starfshópa sem fylgjast eiga með þróun breytinga á norðurslóðum til þess að tryggja 

sjálfbæra þróun og umhverfisvernd á svæðinu. Hér á eftir verður gerð grein fyrir helstu 

viðfangsefnum þessara starfshópa, en áður en vikið verður að því er rétt að gera grein 

fyrir hugtakinu sjálfbær þróun. 

Á síðustu áratugum hefur hugtakið sjálfbær þróun (e. sustainable development) orðið æ 

fyrirferðarmeira í alþjóðlegri orðræðu. Skilgreining hugtaksins skv. Sameinuðu 

þjóðunum er að sjálfbær þróun sé: „Þróun sem gerir okkur kleift að mæta þörfum okkar 

án þess að stefna í voða möguleikum komandi kynslóða til að mæta þörfum sínum“ (UN 
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Documents, e.d.) Skýringin á hugtakinu felur í sér að ekki á einungis að hugsa um 

stundarhagnað eða það sem kemur sér best hér og nú, heldur er mikilvægara að nýta 

náttúruna og auðlindir hennar með það í huga að skerða ekki möguleika komandi 

kynslóða á nýtingu þeirra (Dresner, S., 2008).  

Vakning hefur orðið í alþjóðasamfélaginu á síðustu áratugum varðandi verndun 

náttúrunnar. Í kjölfar iðnbyltingarinnar hefur áhersla löngum verið lögð á efnahagslegan 

vöxt sem rekja má til örrar tækniþróunar og aukinnar framleiðslugetu. Áhersla á 

efnahagslegan vöxt varð til þess að sjónarmið um sjálfbæra nýtingu auðlinda hurfu 

gjarnan í skuggann af fyrirheitum um gróða. Þess vegna hefur átt sér stað ofnýting 

auðlinda, mikil eyðing skóga og mengun af völdum brennslu kola og olíu. Það var í raun 

ekki fyrr en framundir áttunda áratug síðustu aldar að almenningur fór að gera sér grein 

fyrir slæmum afleiðingum þessarar þróunar fyrir náttúruna. Efnahagslegum vexti voru 

takmörk sett af náttúrunni og almenningur gerði sér grein fyrir tengslum náttúrunnar og 

efnahagslegs vaxtar (Carter, N.,  2007). 

Á ráðstefnu sem haldin var í Stokkhólmi 1972 urðu straumhvörf í umræðu um 

umhverfisvernd í heiminum. Ráðstefnan var haldin í kjölfar ályktunar allsherjarþings 

Sameinuðu þjóðanna árið 1968 sem lagði áherslu á alþjóðlega samstöðu og aðgerðir 

einstakra ríkja til að koma í veg fyrir umhverfisspjöll og til verndar náttúrunnar. Á 

ráðstefnunni var sett fram yfirlýsing sem kölluð er Stokkhólmsyfirlýsingin. Hún 

inniheldur tuttugu og sex meginreglur um umhverfis- og náttúruvernd. Í framhaldinu var 

umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna stofnuð til að framfylgja yfirlýsingu ríkjanna sem 

stóðu að samþykktinni.  

Árið 1983 settu Sameinuðu þjóðirnar á fót nefnd undir forsæti Gro Harlem Brundtland. 

Nefndin hlaut nafnið World Commission on Enviroment and Development. Nefndinni 

var ætlað leggja fram langtíma umhverfisáætlanir sem styddu við sjálfbæra þróun frá 

árinu 2000 (UN Documents, e.d.). 

1.7. Starfshópar innan Norðurheimskautsráðsins 

Þar sem verndun viðkvæms vistkerfis norðurslóða ásamt mikilvægi sjálfbærar þróunar,  

hafa þjóðir Norðurskautsráðsins mótað sameiginlega stefnu í helstu málaflokkum. Á 
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vegum ráðsins starfa sex starfshópar þar sem ákveðin málefni eru tekin fyrir, skilgreind 

og unnin í sameiginlegum starfshópum þvert á landamæri (Ísland á norðurslóðum, 2009). 

Starfshóparnir skipta með sér verkefnum eftir ákveðnum málefnum en vinna á sama tíma 

þvert á svið hvers annars og miðla upplýsingum sín á milli. Á mynd 4 má sjá skipurit yfir 

starfsemi Norðurskautsráðsins og tengingu þess við starfshópa. 

 

Mynd 3. Skipurit starfshópa Norðurskautsráðsins 
Sótt 15. júlí 2011 af http://eppr.arctic-council.org/   

1.7.1.  Starfshópur um sjálfbæra þróun (SDWG) 

Þar sem rík áhersla er lögð á málefni tengd sjálfbærri þróun og umhverfismálum hjá 

norðurskautsríkjunum tengjast verkefni starfshópsins náið öðrum af þeim fimm 

starfshópum sem nefndir hafa verið og verða skýrðir hér að neðan. Markmið 

starfshópsins er meðal annars að stuðla að verkefnum er tengjast samfélagslegum 

málefnum á sviði velferðar- og heilbrigðismála íbúa, sjálfbærrar efnahagsþróunar og 

hagsældar samfélaga á svæðinu, æskulýðs- og menntunarmála, orkumála og samgangna. 

Málefni starfshópsins tengjast því samfélagsmálum á breiðum grunni (Arctic 

Council,e.d). Utanríkisráðuneytið tekur þátt í störfum hópsins fyrir hönd Íslendinga og 

gegndu Íslendingar formennsku þessa starfshóps á árunum 2004–2006.  

1.7.2.  Starfshópur um efnamengun  (ACAP)  

Starfshópurinn vinnur að mótun aðgerðaáætlunar um að eyða mengun á norðurslóðum. 

Sérstök áhersla hefur verið lögð á að skráningu hættulegra eiturefna innan landamæra 

Rússlands (Ísland á norðurslóðum, 2009). Lögð er áhersla á að virkja alþjóðlegt samstarf 

um fyrirbyggjandi aðgerðir gagnvart losun hættulegra úrgangsefna út í viðkvæma náttúru 
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svæðisins og minnka með því hættuna á neikvæðum áhrifum mengunar á vistkerfið. 

(Arctic Contaminants Action Program, e.d.).   

1.7.3.  Starfshópur um verndun lífríkis (CAFF)  

Sá starfshópur sér um öflun upplýsinga um ástand lífríkis á svæðinu. Með þessum 

upplýsingum má betur gera sér grein fyrir örum breytingum í náttúru norðurslóða í ljósi 

hlýnunar og annara þátta sem haft geta ófyrirséð áhrif á lífríki plantna og dýra. 

Upplýsingunum er ætlað að setja fram tölulegar upplýsingar sem geta stutt við áætlanir 

um að vernda líffræðilega fjölbreytileika svæðisins og bregðast við breyttum aðstæðum í 

lífríki svæðisins. Íslendingar hafa hingað til ekki tekið þátt í starfsemi starfshópsins. 

1.7.4.  Starfshópur um þróun mengunar (AMAP) 

Starfshópurinn vinnur að upplýsingaöflun og skrásetningu þess er varðar uppruna, eðli og 

þróun mengunar af mannavöldum (e. Anthropogenic degradation of the environment) á 

norðurslóðum. Starfshópnum er ætlað að leggja til vísindalegar ráðleggingar um úrbætur 

vandans með áherslu á lífríki og íbúa svæðisins. Markmið starfshópsins er einnig að 

koma upp víðtæku upplýsinga- og vöktunarkerfi til að fylgjast með þróun mengunar á 

svæðinu. Rannsóknir AMAP eru mikilvægar upplýsingar og vegvísir fyrir starfsemi 

starfshóps Norðurskautsráðsins sem vinnur gegn efnamengun á svæðinu ACAP (Arctic 

Monitoring and Assessment Programme, e.d.). Íslendingar hafa tekið þátt í starfsemi 

AMAP og hefur starfsmaður umhverfisráðuneytisins sótt fundi hópsins 

(Utanríkisráðuneytið, 2009). 

1.7.5.  Starfshópur um verndun hafsins (PAME)  

Markmið starfshópsins er að móta fyrirbyggjandi aðgerðir gegn mengun Norður-Íshafsins 

(PAME, e.d.). Hópnum er ætlað að fylgjast með þróun alþjóðlegra og svæðisbundinna 

laga og reglugerða um þróun hafverndarmála á svæðinu og koma með ráðgefandi 

hugmyndir um hvernig megi styrkja og bæta stöðuna samkvæmt áætlun 

Norðurheimskautsráðsins um stefnu ráðsins í málefnum hafsins (Arctic Council's Arctic 

Marine Strategic Plan, 2004). Starfshópurinn hefur nýverið lokið úttekt á áhrifum 

siglinga á norðurslóðum, þar sem áhrif aukinna siglinga eru metin. Þessar upplýsingar eru 

mikilvægar fyrir Íslendinga þar sem neikvæð áhrif á vistkerfi hafsins eru þáttur sem 

bregðast þarf við í ljósi þess hversu mikilvæg verndun fiskistofna er fyrir íslenska 



25 
 

hagsmuni. Umhverfisráðuneytið hefur tekið þátt í störfum starfshópsins fyrir Íslands 

hönd. Skrifstofa starfshópsins er starfrækt á Íslandi í húsnæði Háskólans á Akureyri. 

Rekstur skrifstofunnar er styrktur með fjárstuðningi annarra norðurskautsríkja (Ísland á 

norðurslóðum, 2009). 

1.7.6. Starfshópur um umhverfisvá ( EPPR) 

 Markmið starfshópsins að taka saman og miðla þekkingu um fyrirbyggjandi aðgerðir, 

viðbúnað og viðbrögð við umhverfisslysum. Með aukinni skipaumferð og 

iðnaðaruppbyggingu aukast líkur á óhöppum og mengun og miðar starfsemi hópsins að 

því að kortleggja helstu áhættuþætti og samræma nauðsynlegar björgunaraðgerðir. 

Starfshópurinn fer einnig yfir málefni sem lúta að náttúruhamförum á svæðinu (EPPR, 

2011). Íslendingar hafa enn ekki tekið reglulega þátt í starfsemi hópsins, þar sem 

starfsvettvangur hans hefur aðallega legið á norðlægari svæðum norðurslóða.  Ísland er 

eina ríkið sem enn hefur ekki tekið þátt í störfum starfshópsins (Utanríkisráðuneytið, 

2005).  

Starfsemi starfshópa Norðurskautsráðsins er mikilvæg fyrir Íslendinga. Íslendingar eiga 

að leggja ríka áherslu á virka þátttöku í vinnu þeirra. Sú þekking og reynsla sem af þeim 

hlýst getur reynst Íslendingum mikilvægur vegvísir í stefnumótun og ákvörðunum sem 

taka þarf í kjölfar hennar.   

3. Málefni sem varða samstarf á norðurslóðum 

Með aukinni nýtingu auðlinda og auknum umsvifum á norðurslóðum, hafa og munu 

vakna fjölmargar spurningar um réttindi og skyldur hvers ríkis á svæðinu. Hluti ríkjanna í 

ráðinu eru stórþjóðir sem gætu í ljósi reynslunar ákveðið að fara sínar eigin leiðir í 

ákvarðanatöku í málefnum sem tengjast þáttum eins og auðlindanýtingu, siglingum, 

umhverfis- og öryggismálum svo einhver séu nefnd. Samstarf og skilningur þjóða á 

hagsmunum hverrar annarrar er því mikilvægur á svæðinu. Hér á eftir verður farið yfir 

nokkra málaflokka sem mikilvægt er að náið samstarf takist með þjóðunum.  

3.1. Skipasiglingar   

Með opnun siglingaleiða um Norður–Íshafið mun siglingaleiðin frá Asíu til Evrópu og 

austurstrandar Bandaríkjanna styttast um allt að 40%. Siglingar um Norður-Íshafið kunna 
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því að verða orkusparandi og minnka losun gróðurhúsaloftegunda út í andrúmsloftið, 

miðað við þær siglingaleiðir sem nú eru nýttar. Líkur eru á að Norður-Íshafið verði ísilagt 

á vetrum um ókomna tíð (Utanríkisráðuneytið, 2007). Rannsóknir benda til að margra ára 

ís, sem er skilgreindur sem ís sem haldist hefur frosinn yfir sumarmánuðina, fari 

minnkandi. Þessar niðurstöður rannsókna gefa til kynna að líkur séu á að siglingar um 

svæðið muni aukast í framtíðinni (NSIDC, e.d.). Mynd 5 sýnir spár reiknilíkana NOAA, 

sem er deild innan bandaríska viðskiptaráðuneytisins sem fylgist með loftslags- og 

veðurfarsbreytingum. Þar má sjá hvaða áhrif hlýnun er talin hafa á stærð 

norðurskautsísbreiðunnar yfir sumarmánuðina frá ágúst til september, árin 1885 til 2085.  

 

Mynd 5. Þróun minnkunar Norðurskautsíshellunnar  
Sótt 2. ágúst af http://www.gfdl.noaa.gov/the-shrinking-arctic-ice-cap-ar4 

Siglingaleiðin um mitt norðurskautið er ófær hefðbundnum skipum, einungis öflugustu  

ísbrjótar sem geta brotið sér leið í gegnum þykka íshelluna (Utanríkisráðuneytið, 2005). 

Sú leið verður hagkvæmust til flutninga ef bráðnun íssins heldur áfram eins og 

reiknilíkön vísindamanna gefa til kynna. Erfitt er þó að segja til með vissu hvenær og 

hvort sú þróun muni eiga sér stað. Tvær siglingaleiðir hafa verið nýttar í talsverðu mæli á 

undanförnum árum, þar sem sérstök skip hafa getað siglt þrátt fyrir að þunnur ís liggi þar 

yfir mestan part ársins, þessar siglingaleiðir eru norðvesturleiðin sem liggur meðfram 

ströndum Kanada. Sú leið hefur verið nær íslaus um sumarlok síðustu ár. Hin 
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siglingaleiðin, norðausturleiðin, liggur við Síberíu með ströndum Rússlands (Science 

Daily, e.d.). Rússar hafa töluverða reynslu í siglingum á norðausturleiðinni á 

undanförnum áratugum í tengingu við flutninga í Kara-hafinu. Í septembermánuði árið 

2010 sigldi 114.564 tonna olíuskipið Baltic með olíufarm til Kína í fylgd tveggja öflugra 

kjarnorkuknúinna ísbrjóta. Norðaustur-siglingaleiðin er mun styttri en hefðbundin 

siglingaleið. Munurinn er um 9.000 km, úr 22.000 km í 13.000 km. Rússar vilja með 

þessu sýna fram á að norðaustur- siglingaleiðin sé raunhæfur og hagkvæmur valkostur 

við hina hefðbundnu siglingaleið um Súes skipaskurðin (Global General, 2010).   

3.1.1. Þróun tvístefna skipa  

 Með auknum tækifærum tengdum bráðnun íshellunnar hafa hönnuðir skipasmíðastöðva  

þróað nýja tegund skipa sem henta við þær sérstöku aðstæður sem á Norður-Íshafinu eru. 

Finnska fyrirtækið Aker Arctic Tehnology inc hefur þróað nýja tegund tvístefniskipa sem 

geta siglt geta bæði við hefðbundin skilyrði og síðan í hafís án aðstoðar ísbrjóta með því 

að snúa sérhönnuðu stefni í þátt átt sem við á eftir aðstæðum. Þessi skip eru einnig byggð 

úr tvöföldu stálbyrði og eru sérstyrkt. Þessi skip eru óhagkvæm sökum hærri kostnaðar 

við smíði þeirra og skipin eru einnig dýrari í rekstri sökum meiri þyngdar og kraftmeiri 

véla sem þarf til að knýja þau áfram á norðurslóðum (Utanríkisráðuneytið, 2005). Þess 

vegna eru þessi tvístefnuskip enn óhagkvæmari í rekstri í samanburði við hefðbundin 

stórflutningaskip. Árið 2006 afhentu Aker Arctis fyrsta tvístefnu skipið sem heitir Arctic 

Express og hefur það verið nýtt við flutninga í Kara-hafinu við Rússlandstrendur með 

góðum árangri án aðstoðar hefðbundinna ísbrjóta. Skipið hefur reynst vel við þessar 

erfiðu aðstæður sem eru sambærilegar aðstæðum á norðurslóðum (Aker Arctic, e.d.). 

Áframhaldandi þróun þessarar tækni mun án efa halda áfram og auka líkur á auknum 

siglingum á norðurslóðum. 

Sökum þess hve dýr þessi sérhæfðu skip eru í smíðum hefur komið upp umræða um 

umskipunarhafnir á svæðum sem tengja saman Kyrrahafið og Norður-Atlantshafið sitt 

hvoru megin við Norður-Íshafið.  

3.2. Lagaleg álitaefni á norðurslóðum 

Mikilvægt er að norðurskautsþjóðirnar hafa komið sér saman um að leysa deilumál á 

sviði hafréttar- og landgrunnsmálagrundvelli Hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna 
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 (e. United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS). Hafréttarsáttmálinn 

tekur á málum er lúta að efnahagslögsögu, landgrunnsréttindum, réttindum yfir 

auðlindum og verndun hafsins (Húni Heiðar Hallsson, 2010). Öll ríki norðurskautsráðsins 

hafa samþykkt Hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna, en þó svo að Bandaríkjamenn hafi 

skrifað undir Hafréttarsáttmálann hefur hann ekki enn verið staðfestur af þinginu. 

Utanríkisráðherra Bandaríkjanna, Hillary Clinton, sagði á fundi norðurskautsráðsins í 

Nuuk vorið 2011 að hún myndi leggja áherslu á að fá sáttmálann staðfestan í bandaríska 

þinginu (Mayers, S.L., 2011). Gangi það eftir er líklegt að leysist úr ýmsum 

ágreiningsmálum, þar sem ríkin hafa sammælst um að virða niðurstöður og viðmið 

sáttmálans við lausn deilumála. 

Mikilvægt er fyrir Ísland að ríkin hafi sannmælst um að virða Hafréttarsáttmála 

Sameinuðu þjóðanna og siglingalög Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (e. IMO). 

Valdsvið Alþjóðasiglingamálastofnuninnar er að setja lög og reglur um siglingar. Þessar 

reglur snúa að þáttum eins og öryggismálum, umhverfismálum, lagaumhverfi og 

skilvirkni siglinga svo dæmi sé tekið (Húni Heiðar Hallsson, 2010).  

Bandaríkjamenn hafa ekki vilja viðurkenna rétt Kanada yfir norðvestur-siglingaleiðinni 

(e. northwest passage) sem liggur innan þeirra 200 mílna lögsögu. Bandaríkjamenn hafa 

talið norðvestur-siglingaleiðina til siglinga á alþjóðahafsvæði. Árið 1985 sendu 

Bandaríkjamenn ísbrjótinn The Polar sea í gegnum Beaufort-sundið, án þess að sækja um 

leyfi hjá kanadískum stjórnvöldum. Kanadamenn mótmæltu þessum siglingum á þeim 

forsendum að þarna væru Bandaríkjamenn í óleyfi innan kanadískrar lögsögu. Þeir vilja 

að þeir sem sigli í þeirra lögsögu geri það eftir kanadískum reglum um öryggismál og 

mengun (Canada and the World, e.d.)  

Sem dæmi um aðrar deilur um yfirráðarétt á svæðinu sem hafa komið upp má nefna að 

árið 2007 komu Rússar fána sínum fyrir á hafsbotni undir Norðurpólnum með kafbáti. 

Þessi aðgerð var hugsuð sem táknræn aðgerð til að sýna fram á yfirráðarétt þeirra á 

svæðinu. Kanada og Bandaríkin gerðu lítið úr þessum tilburðum Rússa og sögðu að þetta 

væri ekki nútíma aðferð í alþjóðlegum samskiptum að setja niður þjóðfána og krefjast 

yfirráðaréttar yfir svæði (Doug Struck, 2007). Þessi atburður ýtti þó við 
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norðurskautsþjóðum til að setjast niður og finna sameiginlegar leiðir til að skipta svæðinu 

upp eftir viðurkenndum lögum og reglum.  

Norðmenn hafa lagt áherslu á góð samskipti og samninga milli þjóða á svæðinu og hafa 

frekar bent á þann stöðugleika og samstarfsvilja sem þar ríkir, en þó hafa fjölmiðlar viljað 

láta líta út fyrir að spenna ríki á milli þjóðanna (Norway, 2010). Grete Faremo, 

varnarmálaráðherra Noregs, bendir á að rammi Hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna, 

ásamt fiskveiðisamningum og samningi Norðmanna og Rússa um lögsögu í Barentshafi 

séu dæmi um vel heppnuð samskipti og samstarf þjóða á norðurslóðum (Norway, 2010). 

Norðmenn leggja mikla áherslu á náið samstarf allra hagsmunaaðila á svæðinu. 

Þekkt er að Íslendingar hafa átt í deilum er varða veiðar úr fiskistofnum sem ganga 

hafsvæða á milli, hér má taka dæmi um norsk-íslenska síldarstofninn ásamt nýlegum 

deilum um veiðar á makríl. Svo virðist sem þjóðirnar vilji ná fram sameiginlegum 

markmiðum um veiðarnar, en líklegt má ætla að slíkar deilur um veiðar á flökkustofnum 

geti kallað fram ágreining á milli þjóða. Ekki hefur tekist að finna nein haldbær rök sem 

gefa tilefni til að ætla að slíkar deilur muni hafa áhrif á samstarf ríkjanna á norðurslóðum.   

Hér að ofan hefur stuttlega verið farið yfir nokkur lagaleg álitamál sem tengjast 

samskiptum þjóða á norðurslóðum. Sem fyrr segir er mikilvægt fyrir íslenska hagsmuni 

að vilji er meðal þjóða að fylgja þeim alþjóðalögum og samningum sem gilda um helstu 

álitamál. Ekki er ætlunin að fara dýpra í umfjöllum um lagaleg málefni sem tengjast 

svæðinu í þessari umfjöllun.   

3.3. Umhverfismál 

Sökum mikilla kulda og erfiðra samgangna hefur náttúra norðurheimskautssvæðisins ekki 

orðið fyrir beinum neikvæðum áhrifum af völdum iðnvæðingar eins og önnur svæði 

jarðarinnar. Svæðið hefur legið fyrir utan helstu hagvaxtarsvæði heimsins fram að þessu. 

Ljóst er að óbein áhrif iðnvæðingar eru þó veruleg og telja verður líklegt að breyting 

muni verða á næstu áratugum í kjölfar tveggja þátta: 

1. Rannsóknir hafa sýnt að hitastig á norðurslóðum hefur hækkað hraðar 

 en annars staðar á jörðinni sem leitt hefur til minnkunar íshellunar. 
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2. Rannsóknir gefa til kynna að svæðið sé ríkt af olíu- og jarðgasauðlindum, en 

mengun af völdum þessara orkugjafa stuðlar enn frekar að gróðurhúsaáhrifum. 

 

Í ljósi loftslagsbreytinga og hlýnunar sökum gróðurhúsaáhrifa af mannavöldum er 

áhugavert að huga að þeirri þversögn sem aukin vinnsla olíu og jarðgass ásamt auknum 

umsvifum mun hafa á þróun vistkerfis svæðisins. Michael Byers, prófessor í 

alþjóðalögum við University of British Columbia í Vancouver, lét hafa eftir sér: 

"The huge irony is that we are only talking about this because humanity has burned so 

much oil and gas that the ice is melting,".  "It could be a vicious cycle: Climate change is 

opening up the Arctic to oil and gas drilling, which almost certainly will cause more 

climate change (Byers, M., 2009). 

Loftslagsbreytingar hafa haft mikil áhrif á umhverfi norðurslóða. Bráðnun jökla, þiðnun 

freðmýra, hækkandi hitastig sjávar og minnkandi hafís hafa haft og geta haft 

ófyrirsjáanlegar afleiðingar fyrir vistkerfi svæðisins svo sem lífríki dýra, landrofs og 

fjölbreytileika plantna á svæðinu (Utanríkisráðuneytið, 2009). Í því ljósi er samstarf 

norðurskautsríkja á sviði vöxtunar, rannsókna og miðlunar upplýsinga mikilvægt til þess 

að sporna gegn óæskilegri þróun á þessu sviði og getur sameinað viðbrögð sem draga úr 

neikvæðum áhrifum á vistkerfi svæðisins.     

3.4. Áhrif hlýnunar á íslenska fiskistofna  

Sjávarútvegur er ein helsta grunnstoð íslensks efnahagslífs. Í því ljósi er mikilvægt fyrir 

Íslendinga að taka þátt í umræðum um þróun og ákvarðanir er varða efnahagslega, 

lagalega, landafræðilega og vistfræðilega þætti. Mikilvægt er fyrir Íslendinga að ekki sé 

einungis horft til þröngra landfræðilegra skilgreininga þegar málefni tengd fiskveiðum og 

fiskistofnum Íslendinga eru rædd. Áhrif hlýnunar svæðisins á framtíðarvistkerfi þess eru 

ókunnar og því mikilvægt að skilningur ríki um hagsmuni Íslendinga hvað breytingar 

vistkerfisins varðar (Valur Ingimundarson, 2010).  

Sem dæmi um breytingar sem rekja má til hlýnunar í hafinu undanförnum árum má nefna 

aukna veiði makríls við Íslandsstrendur, en uppúr 1997 hlýnaði hafið við Ísland og árið 

2005 fóru sjómenn að verða varir við makríl í auknum mæli á miðunum fyrir austan land. 
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Makrílveiðar hófust í töluverðum mæli árið 2008 og hafa fest sig í sessi á undanförnum 

árum (Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið, 2010).  

Ýmsir þættir geta haft áhrif á hrygningarstöðvar staðbundinna fiskistofna eins og t.d. 

þorsks. Vísindamenn telja að áhrif hlýnunar sjávar geti haft jákvæð áhrif á vaxtarskilyrði 

þorsks, eins og gerðist á vesturströnd Grænlands á hlýindakafla sem þar var um miðja 

síðustu öld. Grænlendingar veiddu þá um 400 þúsund tonn á ári úr stofninum, en fram að 

þeim tíma hafði þorskur verið sjaldséður við Grænland. Þorskstofninn hrundi síðan eftir 

að kólna tók í hafinu á ný. Þessar vísbendingar gefa til kynna að líkur séu á að 

þorskstofninn geti færst norðar í höfin með áframhaldandi hlýnun (Norden, 2010). 

Aðrir mikilvægir fiskistofnar eins og loðna, sem er einn helsti nytjastofn Íslendinga, 

virðist hafa hopað fyrir hlýindum í hafinu á undanförnum árum, og haldið lengra norður í 

höf og vestar yfir grænlenska landgrunninu. Á síðustu árum hefur nýliðun í 

loðnustofninum minnkað, ekki er þó vitað hvort ástæða þess er tengd áhrifum hlýnunar á 

nýliðunina beint eða hvort áhrifin tengist fæðuöflun loðnunnar. (Utanríkisráðuneytið, 

2008).  

Íslendingar hafa tekið virkan þátt í alþjóðlegu samstarfi um sjálfbæra nýtingu fiskistofna í 

Norður-Atlantshafi. Norðaustur-Atlantshafsfiskveiðinefndin (e. NEAFC) sem Íslendingar 

taka þátt í hefur náð góðum árangri í að stuðla að sjálfbærri nýtingu fiskistofna og gegn 

ólöglegum veiðum á svæðinu sem nær allt að Norður-Íshafssvæðinu. Mynd 6. Sýnir kort 

af umráðasvæði NEFAC ríkja. 
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Mynd 6. Umráðasvæði Norðaustur-Atlantshafsfiskveiðinefndarinnar  
Sótt 28. júlí af http://www.neafc.org/page/27 

Aðilar að NEAFC auk Íslendinga eru Danmörk fyrir hönd Grænlendinga og Færeyinga, 

Norðmenn, Rússar og Evrópusambandið (North East Atlantic Fisheries Commission, 

e.d.). Fiskveiðar í Norður-Íshafinu hafa ekki verið stundaðar í miklum mæli þar sem stór 

hluti svæðisins er þakinn hafís stærstan hluta ársins, en með aukinni hlýnun og bráðnun 

íssins má búast við breytingum og að umferð fiskiskipa muni aukast 

(Utanríkisráðuneytið, 2009).   

3.5. Mengun 

Með aukinni skipaumferð og nýtingu auðlinda á svæðinu má leiða líkur að því að  

mengun á svæðinu geti aukist. PAME-starfshópurinn hefur unnið að samræmdum 

aðgerðum sem draga eiga úr mengun svæðisins frá bæði landi og sjó. Vistkerfi og náttúra 

norðurslóða er viðkvæm fyrir áhrifum mengunar og því er mikilvægt að vinna áætlanir 

sem draga úr neikvæðum áhrifum hennar. Starfshópurinn hefur til dæmis unnið með 

rússneskum stjórnvöldum að því að kortleggja svæði, þar sem áður var urðaður 
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geislavirkur og annar hættulegur úrgangur með það að markmiði að vinna áætlanir um að 

hreinsa svæðið (PAME, e.d.).  

Samfara aukinni skipaumferð er áríðandi fyrir íslensk stjórnvöld að fylgjast náið með 

losun úrgangs frá skipum sem sigla um íslenska lögsögu á ferðum sínum um 

norðurslóðir. Norðmenn hafa mjög skýrar reglur og eftirlit með losun úrgangs skipa eins 

og olíu, skólps og annars úrgangs innan norskrar lögsögu. Ákveðin hætta getur því 

skapast á að skipstjórnarmenn losi úrgang á öðrum svæðum þar sem reglur og eftirlit er 

ekki eins skilvirkt Ásgrímur L. Ásgrímsson ( munnleg heimild 21. júlí 2011).  

Mikilvægt er fyrir Íslendinga að alþjóðlegum reglum og ýtrustu öryggiskröfum um 

mengunarvarnir í tengslum við olíuvinnslu sé fylgt eftir á svæðinu. Alvarlegt 

umhverfisslys gæti haft gríðarleg áhrif á vistkerfi hafsins innan lögsögu Íslendinga og um 

leið vöxt og viðgang fiskistofna við landið. Sjávarútvegur er einn helsti máttarstólpi 

íslenska hagkerfisins ásamt stóriðju og ferðamannaiðnaði. Hlutdeild sjávarútvegs í 

heildarverðmæti vöruútflutnings landsins árið 2010 nam 220 milljörðum króna sem er um 

39,3% hlutfall af heildarvöruútflutningi (Hagstofa Íslands, 2011).  

Hrein náttúra Íslands er mikilvægur ákvörðunarþáttur ferðamanna er hyggjast sækja 

landið heim. Kannanir sýna að 82% ferðamanna nefna hreina náttúru landsins sem 

ástæðu fyrir komu sinni til landsins (Ferðamálastofa, 2011). Tekjur af erlendum 

ferðamönnum á Íslandi eru skilgreindar sem útflutningstekjur innan hagfræðinnar og 

hefur mikilvægi ferðamannaiðnaðar fyrir íslenskt hagkerfi aukist mikið á undanförnum 

árum og er hlutur hans í útflutningstekjum þjóðarinnar að meðaltali 18,8% á árunum 

2000–2009 (Ferðamálastofa, 2011).  

3.6. Öryggismál 

Á áður nefndum fundi Norðurskautsráðsins í Nuuk í maí síðastliðnum samþykktu ríkin að 

hefja undirbúning að samningi um varnir og viðbrögð gegn alvarlegum mengunarslysum  

(Arctic Council, 2011). Norðurskautsríkin áforma að móta saman öryggis- og 

viðbragðsáætlanir gagnvart mengunarslysum. Náttúra svæðisins er viðkvæm og margar 

þjóðir norðurslóða ásamt frumbyggjum byggja efnahagslega afkomu sína á nytjum 
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sjávar. Alvarlegt mengunarslys gæti því stefnt afkomu þeirra samfélaga í hættu 

(Utanríkisráðuneytið, 2009) 

Þar sem umsvif á norðurslóðum hafa hingað til ekki verið mikil, sökum erfiðra 

samgangna og verðurfarslegra skilyrða hefur ekki verið talin mikil hætta á skipulagðri 

glæpastarfsemi, svo sem smygli á vopnum og eiturlyfjum eða ólöglegum flutningi á 

mannfólki um svæðið (Byers, M., 2009). Á þessu hefur orðið breyting síðustu ár með 

opnun norðvestur- og norðausturleiðanna þar sem ísinn leysir um nokkurra mánaða skeið 

á hverju ári. Kanadamenn hafa vaxandi áhyggjur af opnun landsvæða og siglingaleiða á 

norðurslóðum og hafa uppi áform um að efla eftirlit og landamæravörslu á svæðinu. Á 

síðustu árum hefur borið meira á að skip sem tengjast eiturlyfjasmygli og öðru ólöglegu 

athæfi hafa reynt að sigla inn í kanadíska lögsögu (CBC News, 2011). Fram til þessa 

hefur hætta á hryðjuverkum ekki verið talin mikil á svæðinu, en með auknum umsvifum á 

borð við olíu- og gasvinnslu ásamt auknum siglingum þurfa þjóðirnar að gera ráð fyrir 

þeim möguleika (CBC News, 2011). 

Mikilvægt er fyrir öryggishagsmuni Íslendinga að norðurskautsríkin móti sameiginlega 

öryggismálastefnu á svæðinu, en það er gríðarlega stórt og mörg lönd eiga landamæri að 

því. Sameiginleg stefna í öryggismálum á sviði mengungarvarna, landamæraeftirliti sem 

og virku forvarnarstarfi er hagsmunamál sem Íslendingar ættu að beita sér fyrir að fái 

aukna vigt á vettvangi Norðurskautsráðsins. 

4. Tækifæri og ógnanir Íslendinga tengd auknum umsvifum á norðurslóðum. 

Íslendingar eiga mikilla hagsmuna að gæta á norðurheimskautssvæðinu og því er 

mikilvægt að forystumenn þjóðarinnar taki þátt í alþjóðlegu samstarfi þeirra þjóða sem 

eiga hagsmuna að gæta á svæðinu. Össur Skarphéðinsson sagði eftir vel heppnaðan fund 

Norðurskautsráðsins í Nuuk í maí síðastliðnum:  

„Fagna ber að Norðurskautsráðið verði aðalvettvangur stefnumótunar, samninga og 
beinharðra aðgerða í málefnum norðurheimskautsvæðisins“ (Össur Skarphéðinsson, 2010). 

Þar sem góð sátt ríkir um áherslumál meðal norðurskautsríkjanna um þróun svæðisins 

geta Íslendingar nú farið að einbeita sér að þeim viðskiptatækifærum sem á svæðinu eru. 

Skynsamlegt er fyrir Íslendinga að efla samstarf milli stjórnsýslunar, háskólasamfélagsins 
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og atvinnulífsins á sviði rannsókna með það að markmiði að greina betur þau tækifæri 

sem standa fyrir dyrum. Með öflugu samstarfi þessara aðila, má betur greina þá kosti og 

galla sem þessi tækifæri bjóða uppá. Hér verður fjallað um nokkur tækifæri sem borið 

hafa á góma í umræðum um svæðið. 

4.1. Leitar- og björgunarmiðstöðvar 

Norðurheimskautssvæðið er víðfemt landsvæði og víða erfitt og hættulegt yfirferðar. Með 

aukinni umferð á svæðinu má gera ráð fyrir auknum líkum á óhöppum í tengslum við 

aukin umsvif. Þar náðist mikilvægur árangur á fundi Norðurskautsríkjanna í bænum 

Nuuk á Grænlandi í maímánuði 2011 þegar leiðtogar ríkjanna staðfestu samning um 

samstarf í björgunar- og leitarmálum. Þessi samningur er fyrsti lagalegi samningur sem 

þjóðirnar gera um málefni norðurslóða (Arctic Council, 2011). Þar var formfest 

samkomulag um skiptingu svæða sem hvert ríki ber ábyrgð á. Þessi skipting er á mjög 

svipuðum nótum og fyrri skipting svæða hvað leitar- og björgunarmál varðar. Íslendingar 

bera ábyrgð á sínu svæði og leggja til búnað og mannskap til þeirra starfa. Á mynd 7 má 

sjá skiptingu leitar- og björgunarsvæða sem samþykkt var á fundi norðurskautsríkjanna í 

Nuuk.  
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Mynd 7.  Skipting svæða skv. björgunar og leitar samningi Norðurskautsríkja 
Sótt 2. Ágúst 2011 af http://www.arcticportal.org/features/features-of-2011/arctic-search-
and-rescue-agreement 

Íslendingar hafa tekið þátt í sameiginlegum leitar- og björgunaræfingum á norðurslóðum 

sem fara fram á vegum NATO (e. search and rescue SAR) annað hvert ár. 

Björgunaræfingunum er ætlað að samhæfa yfirstjórn og verkferla í sameiginlegum 

björgunaraðgerðum á svæðinu. Þessar björgunaræfingar eru mikilvægur þáttur í að auka 

öryggi á svæðinu, þar sem samhæfð viðbrögð björgunaraðgerða, skipta sköpum við 

erfiðar aðstæður. Líklegt er að ef alvarleg slys á borð við skipskaða eða mengunarslys 

gerist, muni norðurslóðaríkin aðstoða hvert annað við björgunarstörfin allt eftir 

staðsetningu og umfangi hverju sinni Ásgrímur L. Ásgrímsson (munnleg heimild 21. júlí 

2011).  

Íslenska landhelgisgæslan rekur í dag tvö varðskip, Ægi og Tý, sem eru systurskip og eru 

þau 927 brúttólestir að stærð. Landhelgisgæslan er með í smíðum nýtt og öflugt fjölnota 

varðskip (Landhelgisgæsla íslands, e.d.) Skipið sem fengið hefur nafnið Þór og er 4.250 

brúttótonn mun stórlega auka öryggi sjófarenda á svæðinu, þar sem skipið í krafti stærðar 

sinnar og vélarafls mun geta aðstoðað stærri vöruflutninga- og olíuskip í vanda Ásgrímur 
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L. Ásgrímsson (munnleg heimild 21. júlí 2011).  Ásamt rekstri varðskipanna hefur 

Landhelgisgæslan eina eftirlits-, björgunar- og sjúkraflugvél og tvær þyrlur til umráða 

sem notaðar eru til löggæslu, björgunar, leitar og sjúkraflugs (Landhelgisgæsla Íslands, 

e.d.). Líklegt má telja að með aukinni umferð og starfsemi um svæðið muni 

Landhelgisgæslan þurfa á auknum búnaði til að sinna eftirliti og björgunarstarfi á 

svæðinu en framtíðin mun skera úr um hver sú þróun verður.  

Áhugavert er að skoða möguleika á að byggja upp aukna og sérhæfðari starfsemi í 

kringum samninginn um leitar- og björgunarmál norðurskautsríkjanna. Öryggi sæfarenda 

og varnir gegn olíuslysum skipta Íslendinga miklu máli. Samstarf þjóða á þessu sviði 

getur skapað tækifæri til uppbyggingar alþjóðlegra björgunarmiðstöðva með stuðningi 

ríkjanna. Sú starfsemi getur bæði skapað störf beint og óbeint í þjónustu við starfsemina.   

4.2. Námuvinnsla á Grænlandi 

Í kjölfar breytinga vegna hlýnunar og bráðnunar ísbreiðunnar hafa á undanförnum árum  

opnast tækifæri á Grænlandi til vinnslu jarðefnaeldsneytis og annarrar námuvinnslu. 

Rannsóknir hafa sýnt að svæðið undir Grænlandsjökli og íshellunni sem liggur við 

austur- og norðurströnd landsins er talið vera ríkt af náttúruauðlindum í jörð og á 

hafsbotni. Svæðið er talið geyma verðmætar auðlindir á borð við olíu, ásamt verðmætum 

málmtegundum á borð við járn, blý, silfur og gull (Luxner, H., 2010).  

Námuvinnsla á austurströnd Grænlands getur verið erfið sökum hafíss og rysjótts 

veðurfars. Þessi erfiðu náttúrulegu skilyrði geta skapað viðskiptatækifæri fyrir Íslendinga. 

Frá austurströnd Grænlands er stutt siglingaleið til hafna á Vestfjörðum og á Norðurlandi 

sem hentað geta sem þjónustumiðstöðvar við námuvinnslu í formi umskipunarhafna, 

birgðastöðva, flutninga á starfsfólki til og frá vinnslusvæðum, heilbrigðisþjónustu og 

fleiri þjónustuþátta Húni Heiðar Hallsson (munnleg heimild 26. maí 2011). 

Hér er því áhugavert tækifæri að ræða til atvinnu- og verðmætasköpunar á Norðurlandi 

og Vestfjörðum. Íslendingar þurfa að skoða og greina þau tækifæri sem hér eru til staðar. 

Íslendingar ættu að hafa frumkvæði að viðræðum við Grænlendinga og kynna sér 

framtíðaráform þeirra um námuvinnslu á svæðinu. Kynna þarf fyrir þeim þá möguleika 

sem Íslendingar geta boðið þeim við auðlindavinnslu.  
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4.3. Fraktflug  

Um áratugaskeið hefur verið flogið yfir Norðurpólinn. Flugleiðin hefur einnig orðið 

hagkvæmari á síðustu árum með opnun nýrrar flugleiðar árið 1994 þegar Rússar leyfðu 

flug eftir nýjum flugleiðum (e. new polar routes) í sinni lofthelgi. Alþjóðlegir tvíhliða 

loftferðasamningar og aukin eftirspurn eftir alþjóðlegum flugsamgöngum við Kína höfðu 

hér mikil áhrif. Í hverri viku fljúga nú hundruð flugvéla milli Asíu og Evrópu og einnig 

frá Asíu yfir til Bandaríkjanna þar sem flogið er um rússneska lofthelgi. Flug yfir 

Norðurpólinn er hagkvæmur kostur þar sem flugleiðin er töluvert styttri. Það sparar 

eldsneyti, minnkar mengun og styttir flugtíma sem skilar sér í lægri fargjöldum fyrir 

farþega og lægri rekstarkostnaði flugfélaga (AERO 16, e.d.). 

Þar sem flug yfir Norðurpólinn hefur orðið hagkvæmari kostur á undanförnum árum 

hefur opnast umræða um tækifæri Íslendinga í rekstri flugflutningsmiðstöðva þar sem 

fraktflugvélar myndu flytja frakt frá Asíu yfir pólinn til Íslands þar sem vörunni yrði 

umskipað í aðrar flugvélar sem flytja vörur áfram til Evrópu og Bandaríkjanna (Ísland á 

norðurslóðum, 2009). Dæmi um flugvöll sem byggður er upp á samskonar 

viðskiptahugmynd er flugvöllurinn í Anchorage í Alaska. Flugvöllurinn hefur verið einn 

af sex stærstu fraktflugvöllum í heimi allt frá árinu 2001 (World Airport Ranking, 2010. 

Áætlað er að um helmingur flugfraktar sem flogið er með milli Asíu og Bandaríkjanna 

muni fara um flughöfnina í Anchorage á komandi árum (Utanríkisráðuneytið, 2009).  

Styrkleiki umskipunarflugvallarins í Anchorage byggist á staðsetningu hans í Norður 

Kyrrahafinu sem tengir saman flug frá Asíu til Bandaríkjanna á hagkvæman hátt. Lega 

Íslands hefur uppá samskonar möguleika að bjóða í norðanverðu Atlantshafinu, en sú 

staðsetning er áhugaverð með tilliti til flugtíma frá Íslandi til Mið-Evrópu og 

austurstrandar Bandaríkjanna. 

4.4. Umskipunarhafnir 

 Þar sem siglingaleiðin milli Asíu og Norður-Atlantshafsins með siglingum í gegnum 

Norður-Íshafið, mun styttast mikið má telja líklegt að fraktflutningar muni aukast um 

svæðið á komandi árum. Umskipunarhafnir gegna æ mikilvægara hlutverki í 

flutningakerfum samtímans. Á árunum 1999–2000, fóru um 25–30% af gámaflutningum 
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heimsins í gegnum umskipunarhafnir. Flutningafyrirtæki telja að þetta hlutfall muni 

aukast á komandi árum (Utanríkisráðuneytið, 2005).    

Líkur eru á að flutningar muni aukast töluvert á Norður-Íshafinu á komandi áratugum, 

fyrir því eru nokkrar ástæður. Í fyrsta lagi munu flutningar tengdir olíuvinnslu aukast 

mjög, bæði hvað varðar aðföng við uppbyggingu og rekstur og síðan flutning olíu og 

jarðgass frá svæðinu til markaðssvæða. Í öðru lagi munu stórfyrirtæki á sviði  

vöruflutninga fylgjast vandlega með þróun mála bæði vegna hagkvæmnis- og 

samkeppnisástæðna, t.d. vegna hækkandi olíuverðs og umhverfismála í tengingu við 

minnkandi útblástur. Í þriðja lagi er hér um að ræða hagkvæmnissjónarmið þar sem 

flutningasérfræðingar hafa spáð því að flutningaskip framtíðarinnar muni stækka enn 

frekar til þess að auka arðsemi greinarinnar. Bent hefur verið á að í hönnun eru skip sem 

geta borið 15.000 gámaeiningar með 245.000 tonna burðargetu. Þessi skip verða um 400 

metra löng, 60 metra breið og hafa um 21 metra djúpristu (Utanríkisráðuneytið, 2005).  

Þessi risaflutningaskip framtíðarinnar eru of stór fyrir Súesskurðinn miðað við 

stærðartakmarkanir hans. Þessi staðreynd mun að líkindum hvetja flutningsaðila til þess 

að skoða vandlega aðra kosti eins og norðurslóðasiglingar eða suður fyrir Afríku fyrir 

Góðrarvonarhöfða er en sú siglingaleið er mun óhagkvæmari sökum lengri siglingaleiða. 

Siglingaleiðin frá Shanghai í Kína til Rotterdam í Hollandi er um 13.889 sjómílur ef farið 

er fyrir Góðrarvonarhöfða en 8.865 sjómílur ef norðaustur-sjóleiðin er farin, eða um 36% 

styttri vegalengd (Utanríkisráðuneytið, 2005).    

Þar sem svæðið er enn ísilagt mestan part ársins fyrir utan norðvesturleiðina við strendur 

Kanada og norðausturleiðina við Rússlandsstrendur þar sem ís leysir um mitt sumar og 

fram á haust. Sú staðreynd sýnir að líklega munu hefðbundin flutningaskip ekki geta siglt 

um svæðið sökum erfiðra aðstæðna. Því hafa skapast umræður um byggingu 

umskipunarhafna við báða enda Norður-Íshafsins. Þar sem hefðbundin flutningaskip gætu 

lestað varningi af sér við umskipunarhafnir og síðan yfir í sérstyrkt flutningaskip sem 

flytja myndu varninginn yfir Norður-Íshafið. Eins og fyrr segir geta í dag einungis 

sérhönnuð flutningaskip siglt um Norður-Íshaf vegna sérstakra aðstæðna svo sem ísreks. 

Þessi sérhæfðu skip geta tryggt að tímaáætlanir standist sem er mikilvægur þáttur. Þar 

sem þessi sérhæfðu skip eru dýrari í rekstri sökum hærri stofnkostnaðar- og 
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rekstarkostnaðar en önnur hefðbundin fraktskip eru hugmyndir um umskipunarhafnir 

áhugaverður kostur.  

Landfræðileg lega Íslands er að mörgu leyti ákjósanleg fyrir umskipunarhöfn þar sem 

siglingaleiðir til Norður-Evrópu og austurstrandar Bandaríkjanna liggja vel við 

siglingaleiðum frá landinu. Frakthafnir á austurströnd Bandaríkjanna eru ekki í stakk 

búnar að taka við þessari nýju kynslóð risaflutningaskipa, sökum þess hve djúpt þau rista 

ásamt því að landrými við þær hafnir er lítið og lóðaverð í kringum hafnirnar er dýrt. 

Samskonar aðstæður eru víða í evrópskum höfnum varðandi móttöku þessara 

risaflutningaskipa. Þó eru til hafnir sem ráða við skip af þessari nýju kynslóð eins og 

höfnin í Rotterdam í Hollandi (Utanríkisráðuneytið, 2005) Mikilvægt er að hafa í huga að 

umskipunarhafnir eru gríðarlega kostnaðarsöm mannvirki, bæði útfrá stærð 

hafnarmannvirkjanna sjálfra og dýpt við viðlegukanta (Utanríkisráðuneytið, 2005). 

Einnig þarf að fjárfesta í afkastamiklum búnaði við að ferma og afferma stórflutningaskip 

á sem skemmstum tíma þar sem nútíma kröfur um umskipunarhafnir byggjast mikið á 

hraða og skilvirkni.  

Eins og áður er getið eru mannvirki á borð við umskipunarhöfn dýr í framkvæmd. Aðrir 

þættir eins nægt landrými, dýpi, sjávarstraumar og ölduhæð skipta einnig miklu máli. 

Nokkrir staðir á Íslandi hafa nokkra náttúrulega kosti sem uppfylla þessi skilyrði og má 

þar nefna, Finnafjörð sem er í Norður-Múlasýslu og gengur inn úr Bakkaflóa. Fjörðurinn 

er mjög víður og aðdjúpur sem hentar vel til starfsemi umskipunarhafnar. Rannsóknir á 

ölduhæð fyrir utan fjörðinn hafa sýnt að þær eru hagstæðar fyrir stór vöruflutningaskip að 

athafna sig sem er einnig mikilvægur þáttur Húni Heiðar Hallsson (munnleg heimild 26. 

maí 2011). 

Áhugaverð atvinnutækifæri myndu skapast á Íslandi í tengingu við umskipunarhöfn. 

Höfnin myndi skapa atvinnutækifæri með bæði beinum og óbeinum hætti og líklegt er að 

jákvæð margföldunaráhrif í hagkerfinu yrðu töluverð. Bein störf myndu skapast við 

hafnarmannvirkin, hafnarstjórn og vinnu við umskipun farma. Einnig munu opnast 

tækifæri á margvíslegri þjónustu við flutningaskipin og starfsemi tengdri umskipun. Sem 

dæmi um þessa þjónustu má nefna vörugeymslur, viðgerðaþjónustu, sölu á hreinu vatni, 

matvörum og olíu. 
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Uppbygging umskipunarhafnar af þeirri stærðargráðu sem þarf fyrir framtíðar 

vöruflutningaskip er mjög líklega fjárhagslega ofviða lítilli þjóð eins og Íslandi. Því er 

mikilvægt er fyrir Íslendinga að mynda blandaðan starfshóp með þátttöku aðila innan 

flutningageirans, stjórnsýslunnar, háskólasamfélagsins og annarra hagsmunaaðila sem 

vinna myndu hagkvæmnisathugun fyrir rekstur og framtíðartækifæri umskipunarhafnar á 

Íslandi. Verkefni af þessari stærðargráðu þarfnast aðkomu fleiri ríkja, fjárfesta og öflugra 

flutningafyrirtækja sem sjá sér framtíðarhag í verkefni af þessu tagi. 

Íslendingar hafa ákveðið samkeppnisforskot á aðrar staðsetningar umskipunarhafna. 

Starfsemi umskipunarhafna þarf mikla orku til rekstar á krönum og öðrum búnaði. 

Íslendingar búa yfir mikilvægum auðlindum í formi hreinnar orku. Hrein orka er unnin úr 

endurnýtanlegum orkugjöfum eins og vatnsafli, jarðvarma eða sólarorku. Þessi tegund 

orku er framleidd með orkugjöfum sem geta endurnýjað sig sjálfir og kallast því hrein 

orka (Guðmunda Óskarsdóttir, 2009). Ákveðin tækifæri eru því hér til staðar og fróðlegt 

er að kanna þá möguleika frekar.  

Erfitt er að meta hversu mikil skipaumferð muni verða á norðursiglingaleiðinni í 

framtíðinni. Hagkvæmni siglinganna er erfitt að meta nákvæmlega sökum þess að hún 

liggur enn að hluta um svæði þar sem ís leggur og því þarf að nota sérstyrkt skip sem eru 

dýrari í rekstri. Áhugi stórþjóða á borð við Kína og Bandaríkin á samvinnu um rekstur 

slíkra hafna er fyrirliggjandi og mikilvægt er að fylgja honum eftir með athugunum á 

hagkvæmni og sýna með því að Íslendingar hafi áhuga á málefninu. Siglingar um 

norðurslóðir gætu einnig haft jákvæð hagræn áhrif fyrir hagkerfi Vesturlanda með 

hagkvæmari flutningaleiðum við hratt vaxandi efnahagsveldi Austur-Asíu.  

4.5. Olíuvinnsla 

Eins og áður er getið er norðurheimskautssvæðið talið vera ríkt af jarðefnaauðlindum á 

borð við jarðgas og olíu. Í því sambandi má gera ráð fyrir að starfsemi sem tengist 

vinnslu þessara auðlinda muni vaxa umtalssvert á komandi árum. Vinnsla olíu og 

jarðgass á hafsbotni er flókin og tæknilega erfið í framkvæmd. Henni fylgja mengandi 

áhrif vegna búnaðar sem þarf að flytja á staðinn. Einnig losna úr jarðveginum mengandi 

efni þegar leitun og tilraunaboranir fara fram, sem geta mengað umhverfið í kringum 

svæðið og haft með því slæm áhrif á  lífríki svæðisins (Iðnaðarráðuneytið, 2007). 
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Rannsóknir hafa sýnt að möguleikar séu á að vinnanlegar olíulindir séu á Drekasvæðinu 

sem liggur við Jan Mayen-hrygginn. Drekasvæðið er innan íslensku efnahagslögsögunar 

og liggur austan við 11,5ºV og norðan við 67ºN. Svæðið afmarkast til austurs og norðurs 

af 200 mílna efnahagslögsögu Íslands (Iðnaðarráðuneytið, 2007). Ef vinnnanlegar 

auðlindir finnast á svæðinu opnast tækifæri á rekstri birgða- og þjónustustöðva fyrir 

olíuvinnslu á Drekasvæðinu. Einnig er talið að hagkvæmt geti verið að þjónusta önnur 

olíu- og gasvinnslusvæði á norðurslóðum.  

Starfsemi olíuvinnslu getur skapað möguleika á að bjóða fyrirtækjum sem hana stunda 

fjölbreytta þjónustu svo sem sérfræðiþjónustu, viðhaldsþjónustu, flutning á 

starfsmönnum, heilbrigðisþjónustu og rekstrarvörum.  

Starfsemi olíuvinnslu á hafsbotni á norðurslóðum, getur fylgt hætta á alvarlegum 

olíuslysum. Íslendingar hafa lagt mikla áherslu á að gerður verði samnningur sem tryggir 

varnir gegn olíuslysum (Össur Skarphéðinsson, 2011). Bent hefur verið á að þótt 

ströngustu öryggiskröfum verði fylgt verða stjórnvöld að vera tilbúinn undir óhöpp sem 

þessari starfsemi fylgja. Skemmst er að minnast alvarlegasta olíuslys allra tíma sem varð  

í Mexíkóflóa í apríl 2010 þar sem borun eftir olíu fer fram á hafsbotni á borpöllum 

(Environment, e.d.). Olíu- og gasvinnsla á norðurslóðum mun fara fram á hafi en þó við 

mun erfiðari náttúrulegar aðstæður en í Mexíkóflóanum 

4.6. Skemmtiferðaskip 

Ferðaþjónustuaðilar hafa fundið fyrir auknum um áhuga ferðamanna á ferðum á 

norðurslóðir (Eijgelaar, E. Thaper, C. & Peeters, P., 2010). Á síðustu árum hefur orðið 

mikil fjölgun á ferðum þessara skipa og hafa margir lýst miklum áhyggjum af 

hættulegum aðstæðum, eins og geta skapast vegna ísjaka og slæmra veðurskilyrða. 

Samkvæmt könnun sem gerð var árið 2004 kom fram að um 1,2 milljónir hafi ferðast um 

svæðið en þremur árum seinna árið 2007 hafi sú tala meira en tvöfaldast (Arctic Marine 

Shipping Assessment, 2009).  

Talið er að einn helsti vaxtarbroddur í ferðamennsku í heiminum sé tengdur starfsemi 

skemmtiferðaskipa, frá árinu 1980 hefur fjölgun farþega verið um 8% að meðaltali á ári  

Árið 2006 komu um 60 þúsund ferðamenn til landsins með skemmtiferðaskipum, sem er 
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um 13% af heildarfjölda ferðamanna sem sóttu landið heim það ár (Innanríkisráðuneytið, 

2007).  

Ísland er vel staðsett með tilliti til siglinga um norðurslóðir. Þar liggja ákveðin tækifæri 

til markaðssetningar landsins sem upphafstaðar siglinga. Sú starfsemi myndi þýða 

aukningu á fjölda ferðamanna sem kæmu til landsins. Það mundi þýða aukna 

tekjumöguleika fyrir greinina þar sem þeir myndu nýta sér aðra þjónustu sem 

ferðaþjónustan býður upp á hér á landi. Markaðsetja þarf Ísland sérstaklega í þessu tilliti, 

en ímynd landsins og hreinnar náttúru þess getur haft jákvæð áhrif. Ísland hefur ákveðna 

skírskotun í hugum ferðamanna sem hluti af norðrinu, eins og t.d. Svalbarði og Grænland 

(Innanríkisráðuneytið, 2007). Eins og áður hefur komið fram hefur áhugi ferðamanna 

aukist mikið á siglingum um svæðið. Gera má ráð fyrir töluverðum tækifærum til vaxtar 

með því að fá skipuleggjendur þessara ferða til þess að hafa viðkomu á Íslandi á leið sinni 

um norðurslóðir, þrátt fyrir að ekki sé um upphafsstað ferða að ræða.  

5. Niðurstöður  

Á síðustu árum og áratugum hafa málefni norðurslóða hvorki verið fyrirferðarmikil í 

fjölmiðlum né opinberri umræðu. Mikil breyting varð á áhuga Íslendinga á málefnum 

svæðisins í kringum olíufund innan íslenskrar efnahagslögsögu á Drekasvæðinu árið 

1998. Aðrar norðurslóðaþjóðir hafa lagt meiri áherslu á að rannsaka og kortleggja þau 

tækifæri sem á svæðinu eru sökum vísbendinga um miklar auðlindir á borð við olíu- og 

jarðgas. Á undanförnum árum hafa umræður um svæðið aukist og gefnar hafa verið út 

opinberar skýrslur um málefni er tengjast íslenskum hagsmunum á svæðinu. 

Utanríkisráðherra lagði fyrir Alþingi stefnu í málefnum svæðisins á vorið 2011. Af þessu 

er ljóst að svarið við fyrstu rannsóknarspurningunni sem sett var fram, sé á þá leið að 

Íslendingar hafi verið fullseinir í að fastmóta stefnu í málefnum norðurslóða, 

Málefni á borð við opnun siglingaleiðarinnar um norðurheimskautið hafa verið áberandi í 

umræðu á alþjóðavettvangi. Rannsóknir og spálíkön vísindamanna um bráðnun 

norðurskautsíshellunar gefa vísbendingar um að Norður-Íshafið kunni að verða nær 

íslaust um lok þessarar aldar. Með opnun siglinga milli Kyrrahafsins og Norður-

Atlantshafsins mun siglingaleiðin á mikilvægum flutningaleiðum milli Asíu og Evrópu 
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og austurstrandar Bandaríkjanna styttast umtalsvert. Í kjölfar þessara breytinga hafa 

opnast tækifæri á rekstri umskipunarhafna á Íslandi. Stórar þjóðir hafa sýnt áhuga á 

samstarfi við Íslendinga á þessu sviði. Svo virðist sem frumkvæði vanti hjá íslenskum 

stjórnvöldum um að hefja viðræður við þjóðir sem sýnt hafa áhuga á frekari þróun 

þessara viðskiptatækifæra. 

Fleiri áhugaverð tækifæri sem stuðlað geta að aukinni fjárfestingu og í kjölfarið skapað 

ný atvinnutækifæri á Íslandi, hafa verið rannsökuð í þessu verkefni. Svarið við annari 

rannsóknarspurningunni sem sett var fram, er að helstu tækifæri Íslendinga á 

norðurslóðum tengist tækifærum í starfsemi eins og rekstri alþjóðlegra leitar- og 

björgunarmiðstöðva, fjölbreyttri þjónustu við námavinnslu á Grænlandi og olíuvinnslu á 

norðurslóðum, flugflutningamiðstöðva og ferðaþjónustu. Frekari umfjöllun um þessi 

tækifæri má sjá í umfjöllun um tækifæri og ógnanir. 

Einnig var markmiðið að greina helstu ógnanir sem fylgdu auknum umsvifum á svæðinu, 

sem sett var fram sem þriðja rannsóknarspurningin. Segja má að sú ógn sem fylgir 

auknum umsvifum á norðurheimskautinu tengjist fyrst og fremst mengandi áhrifum sem 

hún mun hafa á viðkvæmt vistkerfi svæðisins. Íslendingar byggja afkomu sína að stórum 

hluta á fiskveiðum og ferðaþjónustu. Saman skapa þessar greinar um 60% af 

útflutningstekjum þjóðarinnar og skiptir ímynd hreinleika Íslands miklu máli í 

markaðstarfi þeirra. Því má segja að helstu ógnanir tengist áhrifum er aukin umsvif hafa á 

viðkvæmt vistkerfi og umhverfið.  

Af þessu er ljóst að Íslendingum ber skylda til að vera í fararbroddi í málefnum er 

tengjast umhverfisvernd og mengunarvörnum. Alvarleg mengunarslys á norðurslóðum 

gætu haft gríðarlega neikvæð áhrif á efnahag þjóðarinnar. Með því að leggja áherslu á 

þennan málaflokk og taka frumkvæði í umræðum um mikilvægi hans, skapast meiri líkur 

á að málefnið fái þá athygli sem er nauðsynleg fyrir hagsmuni landsins. Íslendingar verða 

nálgast samstarf ríkja sem mikla hagsmuni eiga á svæðinu með gagnrýnum hætti. 

Ákveðin hætta getur verið á að olíuhagsmunir stórþjóða muni ganga framar góðum 

áformum um umhverfisvernd og verndun vistkerfis svæðisins sem virðist ríkjandi tónn í 

samstarfi Norðurskautsráðsins.   
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Skynsamlegt er fyrir Íslendinga að ganga til svæðisbundins samstarfs við þjóðir sem deila 

sviðuðum hagsmunum á svæðinu. Í þessu samhengi má nefna vinaþjóðir okkar 

Færeyinga og Grænlendinga. Með nánu samstarfi þessara þjóða má leiða líkur að því að 

hagsmunir þeirra fái meiri vigt í málefnum er tengjast fiskveiði- og umhverfismálum, 

sem skipta efnahag þeirra miklu máli. Þjóðirnar eru smáar í samanburði við stórþjóðir 

eins og Rússa, Kanadamenn og Bandaríkjamenn. Því má álykta að með því að sameina 

krafta sína, gætu þessar vinaþjóðir betur komið sameiginlegum hagsmunamálum sínum 

áfram. 

Til þess Íslendingar nýti sem best þau tækifæri sem opnast hafa á norðurslóðum, þarf að 

fara fram vönduð rannsóknarvinna sem greinir þau tækifæri og ógnanir sem á svæðinu 

eru. Stjórnvöld ættu að beita sér fyrir að efla samstarf við háskólana við að kanna 

tækifæri svæðisins til hlítar. Að því loknu þarf tengja saman krafta háskólasamfélagsins 

og atvinnulífsins til þess að fylgja eftir þeim hugmyndum með vandaðri stefnumótun. 

Mikilvægt er að vel takist að tryggja arðbæra nýtingu þessara tækifæra til hagsbóta fyrir 

íslenskt samfélag. Hætt er við að Íslendingar missi af áhugaverðum viðskiptatækifærum á 

norðurslóðum, ef greining tækifæra og ákvarðanir sem nauðsynlegt er að taka, tefjast í 

meðförum embættis- og stjórnmálamanna.  
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6. Lokaorð 

Hlýnun loftslags á norðurslóðum, sem rekja má til gróðurhúsaáhrifa sökum mengunar af 

mannavöldum, er alvarleg áminning til þjóða heims um að draga úr notkun mengandi 

orkugjafa. Ófyrirséð er hvaða áhrif bráðnun jökla og norðurskauts-íshellunnar mun hafa á 

viðkvæmt vistkerfi svæðisins þegar til framtíðar er litið.    

Nauðsynlegt er að framámenn þjóðarnnar sýni frumkvæði í að fylgja eftir þeim miklu 

tækifærum sem og ógnunum við íslenska hagsmuni sem aukin umferð og auðlindanýting 

mun hafa. Sú staðreynd að á norðurslóðum bjóðast tækifæri til að skapa fjölbreyttari 

atvinnustarfssemi en fyrir er í landinu á að vera hvatning til athafna á þessu sviði.  

Í því ljósi er mikilvægt að gagnrýnin umræða eigi sér stað á vettvangi stjórnmálalífsins, 

háskólasamfélagsins, viðskiptalífsins, fjölmiðla og annarra hagsmunaaðila. Með opinni 

og gagnrýnni umræðu um kosti og galla þeirra ákvarðana sem teknar verða er líklegt að 

víðtækari sátt náist um þær og því samfara eru meiri líkur á að þær leiði til jákvæðra 

áhrifa á íslenskt samfélag.  
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