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Útdráttur 

Áhugi íslenskra stjórnvalda hefur í auknum mæli verði að færast norður á bóginn, sem 

og annarra ríkja. Það á ekki eingöngu við um þau ríki sem eiga landgrunn að Norðurpólnum 

heldur hafa stórveldi eins og Kína verið að færa sig norðar og verið að leita sér að 

bandamönnum meðal norðurskautsríkjanna. Tekið hefur verið eftir áhuga Kínverja á Íslandi á 

heimsvísu og áhuga þeirra á málefnum norðurskautsins. Markmiðið er að sýna fram á að 

kapphlaup sé hafið um auðlindir norðursins og Ísland taki þátt í því. Skoðuð er stefnumótun 

aðildarríkja Norðurskautsráðsins og landgrunnsdeilur sem eru þeirra á milli út frá 

hugmyndafræði raunhyggjunnar. Sérstaklega eru strandríkin fimm og Ísland skoðuð og  að 

hvaða marki Kína og Evrópusambandið koma að málefnum Norðurskautsins og umsóknir um 

áheyrnaraðild skoðuð. Spurningunni hver á Norðurpólinn og hver getur gert tilkall hafsvæða 

þar er svarað. Kapphlaupið er hafið og Ísland tekur þátt í því, en á öðrum forsendum.  

Mannauður , þekking í gegnum vísindarannsóknir og að fiskistofnar séu varðir fyrir 

umhverfismengun  eru málefni Íslands á meðan strandríkin fimm eru á auðlindaveiðum og 

leita gass og olíu í landgrunni Norður-Íshafsins. Samhliða þessu passa ríkin að valdajafnvægi 

viðhaldist á svæðinu á milli þeirra ríkja sem eiga einnar stærstu strandlengjurnar sem liggja 

að Norður-Íshafi, það er Rússland og Kanada. 
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Abstract 

Iceland´s interests have steadily been moving farther north as have the interest of 

other countries. This does not strictly apply to the states that border the arctic, other 

superpowers such as China have also been moving its focus farther north and has been 

seeking allies among the arctic states. Chinas interest in Iceland has been noted globally as 

have their growing interest in the matters pertaining to the arctic. The goal is to show that a 

race has begun for the resources of the far north and Iceland is a participant in that race. The 

policymaking of the member states of the Arctic Council will be examined and the feud over 

the extent of the continental shelf from the perspective of realism.  The five costal states will 

be examined along with Iceland, and to what extent China and the European Union are 

involved in these issues of the arctic, their application for observer status will also be 

examined. The question of who owns the North Pole and who can lay claims to it will be 

answered. The race has begun and Iceland is participating in it, but on different grounds than 

other states. Human resources and knowledge through scientific research, and protection of 

the fishing grounds from environmental pollution are Iceland´s main interests while the five 

coastal states are primarily after natural resources such as oil and gas thought to be in 

abundance in the Arctic’s continental shelf.  Alongside these interests the states make sure 

that they maintain the balance of power between the countries that have the greatest 

coastal area bordering the Arctic, namely Russia and Canada.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til BA gráðu í stjórnmálafræði við Háskóla íslands 

vorið 2013. Ritgerðin er metin til 12 ECTS eininga af 180 ECTS eininga námi. Hugmyndin að 

þessu verkefni vaknaði fyrir nokkrum árum þegar Norðurpóls umræðan varð áberandi í 

umræðunni, hvað varðar bráðnunar íshellunnar og nýjar siglingaleiðir, reyndar fékk ég 

nokkrar hugmyndir um verkefni tengdum norðurskautssvæðinu en þetta varð ofan á í þetta 

sinn, hin fá að koma seinna. Það væri hægt að gera nokkrar ritgerðir um þetta efni með því 

að taka hvert ríki fyrir sig sem útgangspunkt og tengja við hinar ýmsu kenningar svo sem 

smáríkja- og öryggiskenningar eða horfa á frumbyggjanna útfrá heimsborgarahyggju. 

Leiðbeinandi minn var Baldur Þórhallsson, þakka ég honum samstarfið og leiðsögina. Að 

lokum vil ég þakka minni kæru vinkonu Agnesi og fjölskyldu minni fyrir ómetanlega hjálp og  

stuðning, þolinmæði, skemmtilegar rökræður um efnið og yfirlestur. 
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Inngangur 

Afleiðingar af hlýnun jarðar, sem orsakast af gróðurhúsaáhrifum, eiga sér margar 

birtingarmyndir. Þó flestar þessara birtingamynda séu nær sviði náttúrufræðinnar þá er að 

minnsta kosti ein þeirra hápólitísk. Þessi pólitíska birtingarmynd er hvað gerist í 

alþjóðasamfélaginu þegar aðgengi að hafsvæðum Norðurpólsins opnast og siglingar milli 

Asíu og Evrópu styttast til muna. Á Norðurpólnum er ekkert meginland heldur einungis haf 

sem þakið er ís að hluta eða öllu leiti allt árið. Með hækkandi hitastigi jarðarinnar (e. Global 

warming) bráðnar íshellan smám saman og vísindamenn telja að þess verði ekki langt að bíða 

að hún hverfi með öllu. Þar sem svæðið er landlaust getur það ekki talist heimsálfa, þar sem 

ekkert meginland er til staðar ólíkt Suðurskautslandinu. Í dag tilheyrir Norðurpóllinn engu ríki 

og er ekki heldur í neinni heimsálfu. Lengi vel höfðu ríki heimsins lítinn áhuga á þessu ísilagða 

hafsvæði en það hefur breyst. Ástæðan er sú að talið er að í landgrunninum undir ís 

Norðurpólsins sé að finna miklar auðlindir í formi olíu og jarðgass. Þegar fram líða stundir og 

ísinn bráðnaður verður svæðið aðgengilegra og með þeirri tækniframþróun sem til er í dag, 

aukast möguleikar á því að komast að þessum auðlindum til að nýta þær. Þannig hefur 

umræða um mikilvægi norðurslóða á alþjóðlegum vettvangi aukist jafnt og þétt á síðustu 

árum og ætla má að fleiri en eitt ríki geri tilkall til þess svæðis sem heyrir ekki beint undir 

lögsögu þeirra ríkja sem næst standa. Hver á þá Norðurpólinn og hver getur gert tilkall til 

hans? Um það álitaefni verður fjallað í þessari ritgerð. 

Það voru Rússar sem fyrstir urðu til þess að gera óformlegt tilkall til svæðisins með því 

að koma fyrir fána sínum á Lominsov neðansjávarhryggnum, sem er undir miðjum 

heimskautaísnum og þeir telja framlengingu af landgrunni Rússlands. Þetta gerðist sumarið 

20071 og varð atvikið til þess að hrista verulega upp í hinum pólitíska og efnahagslega heimi 

hvað varðar eignarhald og nýtingarrétt á hugsanlegum auðlindum norðurskautsins. Ætluðu 

Rússar sér að eignast Norðurpólinn upp á gamla mátann rétt eins og Bandaríkjamenn gerðu 

                                                      

 

 

 

1
 Valur Ingimundarson, „Ísland og „norðurslóðir“ sjálfsmyndastjórnmál, öryggismál og stórveldahagsmunir“ í 

Skírnir, Tímarit hins Íslenska bókmenntafélags. 184. Ár  ritstj. Halldór Guðmundsson. (Reykjavík: Hið 
Íslenska bókmenntafélag, 2010), 267 -268. 
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með tunglið á sínum tíma? Með þessu litla rússneska flaggi vöknuðu ríki heimsins upp við 

vondan draum og má í raun segja gerðu ríki heimsins sér grein fyrir mikilvægi 

norðurheimskautsins, sér í lagi þau ríki sem áttu landgrunn að heimskautinu ásamt Rússum 

en það eru Kanada, Bandaríkin, Noregur frá Svalbarða og Danmörk fyrir hönd Grænlands. 

Heimskautaráðið (e. Artic council) var formlega sett á laggirnar árið 1996. Þá var gerður 

milliríkjasamningur átta aðildarríkja um að efla samvinnu, samskipti og samhæfingu milli 

Norðurskautsríkjanna. Samningur þessi nefnist Ottawa Declarition. Ísland á aðild að 

heimskautaráðinu ásamt Kanada, Bandaríkjunum, Finnlandi, Noregi Rússlandi, Svíum og 

Danmörku fyrir hönd Grænlands. Þá eiga aðild að ráðinu sex alþjóðleg samfélög frumbyggja 

sem búa innan norðurskautsmarkanna og hagsmuna að gæta á norðurskautssvæðinu vegna 

lífshátta sinna. Ráðinu er ætlað að hafa samráð um sameiginleg málefni á norðurslóðum og 

þá einkum um málefni um sjálfbæra þróun og umhverfisvernd.2 Heimskautaráðið er ekki 

yfirþjóðleg stofnun og hefur því engin völd í sjálfu sér. Þannig getur ráðið ekki sett lög eða 

reglur en ráðið hefur engu að síður heilmikil áhrif á og í alþjóðasamfélaginu. Áhrif þess koma 

fram með ýmsum hætti svo sem með útgáfu á opinberum skýrslum til dæmis um mengun og 

loftslagsbreytingar sem hafa kallað fram aðgerðir og viðbrögð annarra ríkja.3 Núverandi 

áheyrnaríki eru sex talsins ásamt níu alþjóðlegum samtökum og ellefu frjálsum 

félagasamtökum sem einnig eiga áheyrnaraðild að ráðinu. Eins og staðan er nú eru samtals 

fjórtán ríki og samtök sem vilja taka þátt og hafa sóst eftir áheyrnaraðild. Þar á meðal eru 

stór ríki eins og Kína, Japan, Indland, og einnig stærri alþjóðlegir hagsmunaaðilar svo sem 

ESB, náttúruverndarsamtökin Greenpeace og Oceana svo og Samtök olíu- og 

gasframleiðenda (e. Association of Oil and Gas Producers (OGP))4. 

Í þessari BA ritgerð í stjórnmálafræði verður leitast við að svara við þremur 

rannsóknarspurningum.  Rannsóknarspurningar þessar eru; er kapphlaup hafið milli ríkja um 

                                                      

 

 

 

2
 The Arctic Council, „History,“ sótt 20. janúar 2013 af http://www.arctic-council.org/index.php/en/about-

us/history  
3
 Alun Anderson,  After the ice: life, death, and geopolitics in the new Arctic. 1. útg. (New York: Harper-Collins 

Publishers, 2009),105-106. 
4
 The Arctic Council, „Observers,“ sótt 20. Janúar 2013 af  http://www.arctic-council.org/index.php/en/about-

us/partners-links 

http://www.arctic-council.org/index.php/en/about-us/history
http://www.arctic-council.org/index.php/en/about-us/history
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yfirráð á Norðurpólnum? Ef svo, hvaða ríki keppa um áhrif og hvers vegna? Að síðustu hvort 

að Ísland komi að þessu kapphlaupi og ef svo er þá að hvaða marki og hvernig? Tilgáta 

rannsóknarinnar er að kapphlaup milli ríkja sé hafið um auðlindir og áhrif á Norðurpólnum og 

að Ísland taki fullan þátt í kapphlaupinu en þó á öðrum forsendum en hin ríkin.  

Ritgerðinni er skipt niður í sex meginkafla, í fyrsta kafla er fjallað um kenningar 

stjórnmálafræðinnar og skilgreiningar þar sem kynnt er til sögunar raunhyggjukenningin (e. 

Realism). Kenningin er ein af grunnkenningum í alþjóðasamskiptum og byggir á þeirri 

hugmyndafræði að ríkin séu mikilvægasti leikmaðurinn í alþjóðakerfinu og því að samskipti 

ríkja einkennist af baráttunni um völd og hagsmuni. Þannig gengur raunhyggjan út á að ríki 

setji sína eigin hagsmuni í forgang og verji sitt eigið öryggi. Grunnhugmyndir raunhyggjunnar 

eru að völd og hagsmunir fara saman í þeim tilgangi að tryggja öryggið. Þegar nýir 

hagsmunir, svo sem þeir ólíku hagsmunir sem ríki hafa af  auknu aðgengi að hafsvæðinu þar 

sem íshellan liggur nú, koma fram, er líklegt að ríki beiti valdi til þess að verja einmitt þá 

hagsmuni. Ein af aðaláherslum raunhyggjunnar hefur verið að horfa til öryggis ríkisins, en í 

sumum tilfellum hefur öryggishugtakið verið fært yfir í mannöryggi eða öryggi borgaranna. 

Hvort sem er þá þarf ríki að hafa sterka stöðu og íbúar þurfa að búa við þær aðstæður að í 

landinu sé sjálfbær uppspretta fæðu og áreiðanlegt framboð af náttúruauðlindum. Ef 

kostnaður vegna nýtingar náttúruauðlinda eða kostnaður við mengunarvarnir er of hár, 

minnkar geta ríkisins til að taka sjálfstæðar ákvarðanir. Því passa umhverfismál í fræðilegum 

skilningi inn í hugmyndafræði raunhyggjunnar, þar sem hugmyndafræði ríkisins um völd, 

fullveldi og valdajafnvægi skipta stóru máli.5  

Í öðrum kafla er skilgreint hvar norðurskautið liggur og hver er orsök og afleiðing af 

loftlagsbreytingum sem raktar eru til hlýnunar jarðar. En hlýnun jarðarinnar leiðir af sér 

gróðurhúsaáhrif með bráðnun íshellunnar og vegna bráðnunarinnar opnun á styttri 

siglingaleiðum yfir heimskautasvæðið sem tengja heimsálfurnar Asíu og Evrópu. Þá er rætt 

                                                      

 

 

 

5
 Karen A. Mingst, Essentals of international realations. 4. útg. (W.W.Norton & Company, Inc., New York,2008), 

307 
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um íshelluna sjálfa og möguleikana sem siglingaleiðir opna og hugsanlega mengun sem 

verður við aukna umferð skipa um norðurskautið.  

Í þriðja kafla er rætt um hlutverk Norðurskautsráðsins og aðila þess. Mikilvægi ráðsins 

og uppbygging er skoðuð og hagsmunir aðildarríkjanna og ekki síst völd þeirra. Fyrst eru 

skoðuð Norðurskautsríkin fimm (e. Arctic 5/A5) Rússland, Kanada, Bandaríkin, Noregur og 

Danmörk. Þessi ríki eru stundum nefnd strandríki vegna þess að þau eiga landgrunn að 

Norður-Íshafinu. Þau eru jafnframt fimm af átta stofnríkjum Norðurskautsráðsins. Hér eru 

markmið ríkjanna og stefnumótun hvað varðar norðurskautið skoðuð. Hin stofnríkin þrjú, 

Ísland, Svíþjóð og Finnland sem ásamt norðurskautsríkjunum fimm eru oft kölluð 

Norðurskautsríkin átta (e. Arctic 8/A8), eiga ekki landgrunn að Norður-Íshafi en eiga engu að 

síður hagsmuna að gæta. Um þessi þrjú ríki er einnig fjallað og þá sérstaklega Ísland þar sem 

er skoðað hvernig og með hvaða hætti Ísland kemur að málefnum Norðurpólsins. Hverjir eru 

hagsmunir og ógnir landsins af auknum siglingum um þetta viðkvæma svæði. Aukning á 

skipaumferð getur haft áhrif á náttúru svæðisins enda eru auknar líkur á mengunarslysum 

sem geta haft bein áhrif á hryggningarsvæði fiskistofna. Í þessum kafla eru aðrir aðilar að 

norðurskautsráðinu skoðaðir. Þetta eru aðilar eins og hagsmunahópar þeirra þjóðarbrota 

sem búa við og hafa lífsviður væri sitt af náttúrunni á norðurskautssvæðinu. Því næst er 

minnst á núverandi ríki sem hafa áheyrnaraðild og hver skilyrðin eru fyrir slíkri aðild. Í 

þessum kafla er einnig fjallað um Evrópusambandið og Kína sem sóst hafa eftir áheyrnaraðild 

og en umsóknir þeirra eru umdeildar og þeirra norðurslóðastefnur. 

Í fjórða kafla er reynt að varpa ljósi á deilumál milli ríkja og um skiptingu svæðisins. 

Farið er yfir landgrunnsdeilur Norðurskautsríkjanna fimm sem eiga landgrunn að 

Norðurpólnum og strandríkiskrafa Íslands skoðuð. Sérstaklega eru skoðuð þau tvö stórveldi 

sem liggja sitt hvoru megin við Norðurpólinn og bæði eiga töluverðra hagsmuna að gæta. 

Leitað er svara við spurningunni: Hver á þá Norðurpólinn? Eru það sömu ríkin sem eiga 

landgrunn að Norðurpólnum eða geta önnur ríki gert tilkall til hans á öðrum forsendum? 

Hvaða ríki gætu hagnast mest, þá út frá pólitískum og efnahagslegum forsendum? Loks er 

áhugi Kínverja á Íslandi skoðaður og reynt að meta hvort sá áhugi tengist opnun siglingaleiða 

um Norðurpólinn. Í tengslum við það verða hagsmunir Kína í norðurslóðamálum skoðaðir.  

Í fimmta kafla eru niðurstöður kynntar og  rökrætt um hugsanlegar afleiðingar af 

aðgerðum og ákvörðunum ríkjanna sem mest hafa sótt fram um yfirráð eða ítök á svæðinu. 

Hvernig verður pólitískt landslag heimsins þegar breytingarnar á Norðurpólnum eiga sér stað 
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og hvaða áhrif getur það haft á málefni norðurslóða. Hér er þeirri rannsóknarspurningu 

svarað, að hvaða marki og hvernig Ísland kemur að kapphlaupinu um Norðurpólinn. Getur 

Ísland veitt öðrum ríkjum aðgang að málefnum Norðurpólsins og ef svo er með hvaða hætti 

og gegn hverju? Er aukinn áhugi fjarlægra ríkja á Íslandi, svo sem kínverska drekans, 

nokkurskonar tengill að Norðurpólnum? Síðast en ekki síst er leitað svara við spurningunni 

sem hefur legið í loftinu lengi; Er lítið land eins og Ísland í stakk búið til standa í fæturna 

gagnvart fyrirætlunum slíks stórveldis sem Kína er?   

Í sjötta og síðasta kafla ritgerðarinnar eru lokaorðin og tilgátum svarað. Kapphlaup ríkja 

um Norðurpólinn og auðlindir hans er hafið og Ísland tekur þátt í kapphlaupinu. Fyrir liggur 

að heimskautaríkin fimm ríkin eiga 200 mílna lögsögu út frá landamærum sínum sem ná inn 

á Norðurpólinn. Rússar telja sig eiga tilkall til meira svæðis en hin ríkin hafa samþykkt og hafa 

nú þegar gert sig gildandi á norðaustur siglingaleiðinni. Geta aðgerðir Rússa eða 

Kanadamanna skapað öryggiskreppu (e. Security dilemma) milli ríkja í Norðurskautsráðinu 

eða er þetta allt með ráðum gert til þess að viðhalda valdajafnvæginu á milli þeirra? Kína 

hefur hagsmuni af því að komast að og reynir að komast til áhrifa með öllum færum leiðum 

og ein af þeim leiðum er í gegnum Ísland með hagstæðum viðskiptasamningum og samstarfi 

á sviði náttúrurannsókna. Ekki hefur enn komið í ljós hvort lítið ríki, í alþjóðlegum skilningi 

eins og Ísland, nær að standast áhlaup stórveldis eins og Kína. 
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1 Kenningar um samskipti á alþjóðavettvangi 

 

Markmið þessa kafla er að útskýra kenningar um raunhyggju (e. Realism) og skoða 

hvernig sú hugmyndafræði eigi við um þá pólítísku stöðu sem uppi er vegna opnunar nýrra 

siglingaleiða, auðlinda og nýrra landvinninga. Raunhyggjan á sér langa sögu og hefur verið 

ráðandi kenning í alþjóðastjórnmálum. Sagan sést vel í klassískum verkum Thucydides sem 

var uppi 460 til 406 fyrir Krist, talar um það hvernig valdapólitík hefur áhrif á mannlega 

hegðun þar sem megin atriði alþjóðastjórnmála eru byggð á eðli mannsins. Sú innsýn sem 

Thuchydides veitti í málefni alþjóðastjórnmála hafa allt fram á okkar daga vakið aðdáun 

fræðimanna. Thuchydides var sagnfræðingur Peloponesian stríðsins sem var á milli tveggja 

forna stórvelda, Aþenu og Spörtu. Skýring hans á orsök stríðsins var ótti Spörtu við aukið vald 

Aþenu. Þetta dæmi er talið mjög klassískt um hve mikil áhrif stjórnleysi getur haft á ríki.6 Ótti 

Spörtumanna við aukið vald Aþenu á einnig við um þá stöðu sem kemur upp þegar nýtt 

hafsvæði opnast og ríki fá yfirráð yfir auðlindum sem önnur ríki kynnu að ásælast. Sé 

valdajafnvægi raskað með slíkum yfirráðum getur það leitt af sér ófrið.  

Aðrir merkir fræðimenn á sviði raunhyggjunnar sem nefna má eru meðal annarra þeir 

Machiavelli (1469-1527), Hobbes (1588-1679), og Rousseau (1712-1778). Allir settu þeir fram 

kenningar sínar um hvernig leiðtogar ættu að haga sér á vettvangi alþjóðastjórnmála, enda 

höfðu þeir efasemdir um að mannkynið gæti skapað sér siðferðilegar framfarir.7 

Sagnfræðingurinn Fredrich Maineche hélt því fram að „tilvist ríkisins“8 (e. Reason of state) 

væri undirstöðuregla um hegðun sem á sér stað á alþjóðavettvangi. Því að ríki eigi að sækjast 

eftir valdi og leiðtogar ríkisins hafi það hlutverk að varðveita öryggi ríkisins í óvinveittu og 

ógnandi umhverfi. „Raison d‘état“ eða „tilvist ríkisins“ er sú kenning sem veitir leiðtogum 

                                                      

 

 

 

6
 Tim Dunne og Brian C. Schmidt, „Realism“ í The Globalization of World Politics: An Introduction to 

International Relations. 4. útg. ritstj., John Baylis, Steve Smith og Patricia Owens. (New York: Oxford 
University Press Inc., 2008), 96. 

7
 Dunne og Schmidt, „Realism” í The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, 

92. 
8
 Dunne og Schmidt, „Realism“ í The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations 

„Reason of state” 92. (Þýðing mín) 
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heilræði um hvernig þeir skuli tryggja öryggi ríkisins og hvernig þeir skuli haga 

utanríkismálum sínum.9  

Frá því um miðjan níunda áratug síðustu aldar (1985) hafa breytingar komið fram og ný 

- ný kenningastraumar (e. Neo - neo) verið að festa sig í sessi. Þar hafa kenningar sem 

nefndar hafa verið; rökrétt val (e. Rational Choice) og leikjafræði (e. Game Theory) verið 

lagaðar að ný-raunhyggju til að skýra val í stefnumótun og hegðun ríkja í samkeppni og 

samvinnu. Þessar nálganir eru oft taldar vísindalegri útgáfur af fyrri kenningum10 s.s. 

klassískri raunhyggju (e. Classical Realism) sem snýst um eðli mannsins og minnst var á hér 

að ofan og svo ný-raunhyggja (e. Neo realism), sem snýr að alþjóðakerfinu.11 Kenneth N. 

Waltz nefnir hana skipulags-raunhyggju (e. Stuctural realism) í bók sinni Theory of 

International Politic12 sem hann gaf út árið 1979. Skipulagsraunhyggju er skipt í 

varnarraunhyggju (e. Defensive realism) annars vegar og árásarraunhyggju (e. Offensive 

realism) hins vegar. Þau ríki sem telja að ríki eigi að hámarka öryggi sitt aðhyllast 

varnarraunhyggju en þau sem telja að ríki eigi að hámarka völd sín aðhyllast 

árásarraunhyggju. Þegar ný-raunhyggjukenningar eru skoðaðar kemur í ljós að þetta eru 

kenningar sem eru svo kallaðar „Status quo“ kenningar. Það eru kenningar sem skoða 

ástandið eins og það er eða úrlausnakenningar. Þetta eru gildishlaðnar kenningar (e. 

Normativar) þar sem áhersla á ríkið, kapítalisma og úrlausnir. 13   

Þegar skipulagskenning Waltz er skoðuð nánar þá má sjá að einn helsti munurinn liggur 

í innanlands- og utanríkisstjórnmálum. Innanríkismálin ganga út á að veita íbúunum öryggi, 

þannig að þeir þurfi ekki að verja sig sjálfir, en í alþjóðarmálum er ekki til æðra vald sem 

getur afstýrt notkun afls. Við þetta verður til svo kölluð öryggiskreppa (e. Security dilemma) 

                                                      

 

 

 

9
 Dunne og Schmidt, „Realism“ í The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, 

92. 
10

 Steven L. Lamy, „Contemporary mainstream approaches: neo-realism and neo-liberalism“ í The Globalization 
of World Politics: An Introduction to International Relations, 4. útg. ritstj., John Baylis, Steve Smith, og 
Patricia Owens.(New York: Oxford University Press Inc.,2008), 133- 139. 

11
 Lamy, „Contemporary mainstream approaches: neo-realism and neo-liberalism“ í The Globalization of World 

Politics: An Introduction to International Relations, 126. 
12

 Kenneth N. Waltz. Theory of International Politics, (Boston:McGraw-Hill,1979) 
13

 Lamy, „Contemporary mainstream approaches: neo-realism and neo-liberalism“ í The Globalization of World 
Politics: An Introduction to International Relations,126. 
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þar sem ríki vinna markvisst að styrkingu á eigin öryggi sem veldur því að önnur ríki verða að 

sama skapi óörugg. Þessi þversögn skapast þegar hernaðarbrölt eins ríkis leiðir til aukins 

óöryggis í öðru ríki eða ríkjum. Þessi staða er auðvitað háð því að vígbúnaðurinn sé í varnar- 

eða árásar tilgangi.14 Tilgangur Waltz með kenningu sinni var að taka klassíska raunhyggju og 

endurtúlka hana þannig að hún yrði meira ríkjandi kenning. Með því vonaðist hann til þess 

að raunhyggjan gæti betur átt við hina ýmsu þætti í alþjóðastjórnmálum svo hægt væri að 

spá fyrir um hvernig ríki munu haga sér í þeirri uppbyggingu sem er nú ráðandi í 

alþjóðastjórnmálum. Ef til væri uppbygging sem byggðist ekki upp á stjórnleysi (e. Anarchy) 

heldur til dæmis áhrifum eins ríkis yfir öðru þá myndu ríki haga sér öðruvísi.15  Meðan á kalda 

stríðinu stóð voru Bandaríkin og Sovétríkin einu stórveldin í alþjóðakerfinu (e. 

Superpowers).16  Þannig var tvípóla kerfi í gangi í þar sem hin vestrænu ríkin fylgdu 

Bandaríkjunum að málum og mörg þeirra austrænu fylgdu Sovétríkjunum að málum. Við lok 

kalda stríðsins og upplausnar Sovétríkjanna myndaðist ójafnvægi í valdakerfinu og úr varð 

einpóla kerfi með Bandaríkin sem stærsta valdhafann. Í dag má segja að við lýði sé einungis 

eitt stórveldi það er Bandaríkin.  Allt útlit er þó fyrir að margpóla kerfi verði aftur ríkjandi í 

náinni framtíð þar sem til dæmis Rússland, Kína, Indland og Evrópusambandið eru farin að 

hafa mikil áhrif í alþjóðakerfinu hvort sem lítur að efnahagi eða hernað.17  

Eftir árásina á tvíburaturnanna á Manhattan í New York þann 11. september 2001 urðu 

miklar breytingar í alþjóðakerfinu þar sem ógn af hryðjuverkum varð allt í einu veruleg vá á 

vesturlöndum. Eins og alþjóð veit voru viðbrögð Bandaríkjanna við hryðjuverkaárásinni að 

fara í stríð við Írak og Afganistan en þessar aðgerðir fóru illa í marga raunhyggju fræðimenn 

þar sem þeir töldu að þær aðgerðir sköðuðu bæði hlutfallslegan og algildan ávinning 

                                                      

 

 

 

14
 Dunne og Schmidt, „Realism“ í The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, 

102. 
15

 Waltz, Theory of International Politics, 
16

 Lamy, „Contemporary mainstream approaches: neo-realism and neo-liberalism“ í The Globalization of World 
Politics: An Introduction to International Relations, 128. 

17
 National Intelligence Council, „Global Trends 2025: A Transformed World,“ nóvember 2008, ISBN 978-0-16-

081834-9 28-36,81-92. sótt 29. apríl 2013 af  http://www.aicpa.org/research/cpahorizons2025 
/globalforces/downloadabledocuments/globaltrends.pdf 

http://www.aicpa.org/research/cpahorizons2025%0b/globalforces/downloadabledocuments/globaltrends.pdf
http://www.aicpa.org/research/cpahorizons2025%0b/globalforces/downloadabledocuments/globaltrends.pdf


  

15 

Bandaríkjanna sem er eitt af aðaleinkennum varnar- og árásar raunhyggjunnar.18 

Valdajafnvægi er jafn mikilvægt í klassískri raunhyggju og ný-raunhyggju. Helsti munurinn er 

að uppbyggingin, í alþjóðakerfinu, stjórnar eða hefur áhrif á hvernig það valdajafnvægi 

skiptist milli ríkja.19  Völd eru ekki eingöngu bundin við hernað eða hversu mikið að 

stríðstólum ríkin hafa yfir að ráða heldur skiptir hagkerfið þar einnig miklu máli. 

Náttúruauðlindir og yfirráð yfir þeim skipta verulegu máli í heiminum í dag og um það standa 

þau pólitísku átök sem eiga sér stað á norðurskautinu nú. 

Allar raunhyggjukenningarnar eiga það sammerkt að hafa ríkið eða ríkishyggju (e. 

Statism), að lifa af (e. Survival) og sjálfshjálp (e. Self-help) sem er kallað „S-in 3“ sem 

grunnhugmyndafræði í sínum fræðum.20  Ríkið er mikilvægasti hluti raunhyggjunnar og 

þungamiðjan. Í ríkishyggjunni fellst sú kenning að ríkið sjálft sé helsti leikmaðurinn og aðrir 

séu minna mikilvægir vegna þess að fullvalda ríki hefur fulla lögsögu yfir sínu eigin landsvæði. 

„Einokun á löggildu valdi á tilteknu svæði“21 er þekkt skilgreining Max Webers um ríki. Að lifa 

af er annað hugtakið sem einkennir raunhyggjuna, þar sem aðalmarkmið allra fullvalda ríkja 

er að lifa af. Þannig er það skylda æðstu stjórnenda ríkisins að verja hagsmuni ríkisins gegn 

utanaðkomandi vá og að hafa öryggishagsmuni ríkisins í forgrunni.22  Þriðja og síðasta 

hugtakið er sjálfshjálp þar sem sú vinnuregla er höfð að leiðarljósi að ekkert annað ríki eða 

stofnun geti tryggt afkomu ríkisins.  

Kenningar um raunhyggju hafa verið gagnrýndar fyrir skort á siðferði (e. Ethical) og þá 

einnig hvernig siðferðinu er beytt. Raunhyggjumenn hafa á móti sett fram efasemdir um að 

til séu gildir alþjóðlegir siðferðisstaðlar og vara þjóðarleiðtoga eindregið við því að fórna 

hagsmunum ríkisins á einhverjum óljósum hugmyndum um siðferði. Almennt telja 

                                                      

 

 

 

18
 Lamy, „Contemporary mainstream approaches: neo-realism and neo-liberalism“ í The Globalization of World 

Politics: An Introduction to International Relations, 130. 
19

 Kenneth N. Waltz, „Reflections on Theory of International Politic: A Response to My Critics” Neorealism and 
its Critics, ritst., Robert O. Keohane. (New York: Columbia University press, 1986), 333. 

20
 Dunne og Schmidt, „Realism“ í The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, 

100-103. 
21

 Dunne og Schmidt, „Realism“ í The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, 
„ the monopoly of the legitimate use of physical force within given territory“ 100-101. (Þýðing mín) 

22
 Dunne og Schmidt, „Realism“ í The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, 

101-102. 
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raunhyggjumenn þannig að siðferði eigi hreint ekki heima í alþjóðlegum samskiptum og telja 

að þar sem völd spila svo stórt hlutverk geti siðferði ekki verið þröskuldur. Fylgjendur 

raunhyggjunnar telja að til að leiðtogar geti starfað í þágu ríkisins, eftir formerkjum 

sjálfsbjargar, verði þeir að geta sett til hliðar hefðbundnar hugmyndir um siðferði. 

Machiavelli hélt því til dæmis fram að ef siðferðislögmálið væri yfirfært yfir á leiðtoga ríkis 

væru grunnreglur þess honum beinlínis skaðlegar. Raunhyggjumenn hafa, í því augnamiði að 

réttlæta skort á siðferði, sett fram hugmyndir sínar um tvöfalt siðferði (e. Dual moral 

standard). Samkvæmt því gildir eitt siðferði fyrir hinn almenna borgara í ríkinu og annað 

siðferði í samskiptum við önnur ríki. Leiðtoga ríkis, er að þeirra mati, mikilvægt að geta 

tileinkað sér þetta tvöfalda siðferði sem byggir á pólitískum nauðsynjum en ekki kristinni 

hugmyndafræði. Réttlætingin er sú staðreynd að leiðtogar innan alþjóðasamfélagsins verði 

oft að svindla, ljúga og drepa til þess að verja hagsmuni síns ríkisins sem væri algjörlega 

óásættanleg hegðun af hinum almenna borgara. En áður en komist er að þeirri niðurstöðu að 

raunhyggjumenn séu algjörlega siðlausir upp til hópa, er nauðsynlegt að taka fram að 

talsmenn „tilvistar ríkisins“ halda því fram að ríkið sjálft sé tákn fyrir hin siðferðislegu gildi, 

því það er tilvist ríkisins sem skapar möguleikana fyrir hið pólitíska samfélag (e. Political 

community) sem verður til innan ríkis. Varðveisla ríkisins og það siðferðislega samfélag sem 

það umlykur er siðferðisleg skylda borgaranna. Þar af leiðandi er ekki rétt að segja að 

raunhyggjumenn séu siðlausir heldur kemur stundum upp sú staða að „til þess að vera 

góður, þá þarf að vera grimmur“.23  

Engir eru vinir í alþjóðastjórnmálum og ekki er hægt að byggja eingöngu á trausti eða 

heiðri. Friðsamlegri sambúð á milli ríkja er náð með valdajafnvægi og takmarkaðri samvinnu, 

því ríki sem aðhyllast raunhyggju þéna meira en önnur ríki.24  Þrátt fyrir stofnun þess 

samráðsvettvangs sem Norðurskautsráðið er, þá er engin öryggisstofnun né heldur 

eftirlitskerfi til staðar á norðurskautinu. Vegna þessa hefur nú opnast nýr leikvangur fyrir hin 

                                                      

 

 

 

23
 Dunne og Schmidt, „Realism“ í The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, 

„it is kind to be cruel“ 92-93. (Þýðing mín) 
24

 Dunne og Schmidt, „Realism“ í The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, 
102-103. 
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valdsæknu, raunhyggju þenkjandi ríki sem hafa eigin hagsmuni leynt eða ljóst að leiðarljósi. 

Hér á eftir verða ríkin sem eiga aðild að heimskautaráðinu, skoðuð út frá hugmyndafræði 

raunhyggjunnar, þar sem sérhagsmunir, völd, siðferði og yfirráð eru höfð að leiðarljósi. 

Raunhyggjan kennir að það séu fullvalda ríki sem eru gerendurnir í alþjóða 

stjórnmálum vegna þess að þau geta gert næstum allt sem þeim hentar. Er það öfugt við til 

dæmis alþjóðasamtök og frjáls félagasamtök sem eru bundin af lögum og reglum ríkjanna. 

Það sem einkennir raunhyggjuna í alþjóðastjórnmálum er valdabröltið á milli ríkja þegar eitt 

fullvalda ríki reynir að hámarka hagnað sinn. Valdabrölt sem á að hindra að eitt ríki nái 

yfirhöndinni yfir öðru ríki. Vegna þessa snúast alþjóðastjórnmál á milli ríkja um samninga til 

þess að ná fram jafnvægi á milli ríkjanna og þá er hernaðarmáttur ríkisins aðal 

samningsvopnið.25 Kenningin um raunhyggju er mjög góð til þess að lýsa því valdabrölti sem 

einkennir ríki þegar um ný landsvæði eru að ræða, hvort sem þau eru á sjó eða á landi. 

Sérhagsmunir ríkisins verða ráðandi og minna máli skiptir hverskonar ríkisstjórn er við völd í 

því ríki því þessi sérhagsmunirnir ná yfirhöndinni, enda er það skylda ríkisins að sjá fyrir 

borgurum sínum. Hér á eftir verður staðan skoðuð með gleraugum raunhyggjunnar og reynt 

að spá fyrir um framtíðina eftir kenningum hennar og hversu mikið ríki eru tilbúin að leggja í 

sölurnar fyrir algildan ávinning þar sem er siðferði ekki fyrirstaða. 

                                                      

 

 

 

25
 Steve Smith, John Baylis og Patricia Owens, „Introduction“ í The Globalization of World Politics: An 

Introduction to International Relations, 4. útg. ritstj., John Baylis, Steve Smith, og Patricia Owens.(New 
York: Oxford University Press Inc.,2008),4-5. 
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2 Náttúra, auðlindir og siglingar 

 

Í þessum kafla eru breytingar á loftslagi útskýrðar sem og hvaða afleiðingar þær hafa á 

íshelluna á norðurskautinu. Skilgreint er hvar norðurskautið liggur samkvæmt bæði 

alþjóðlegum stöðlum og Heimskautaráðinu. Jafnframt verður skoðað hvar mögulegar 

siglingaleiðir munu liggja yfir norðurskautið. Markmiðið er að skilgreina svæðið, áhrif 

loftlagsbreytinga á það og afleiðingar.   

Norðurskautssvæðið telst það svæði sem er fyrir norðan heimskautsbaug, það er 66° 

33‘ norður og markað er með blárri línu á mynd 1.  Svæðið er um það bil 30 milljón 

Mynd 1 Heimskautamörk 26  

ferkílómetrar að stærð og er um það bil helmingur þess undir ís. Norðurskautsvæðið er ekki 

bara ís og haf. Samkvæmt merkingum starfshóps Norðurskautsráðsins um vöktun og 

                                                      

 

 

 

26
 Winfried K. Dallmann of the Norwegian Polar Institute. Arctic boundaries,  sótt 26. febrúar 2013 af  

http://www.arctic-council.org/index.php/en/about/maps  ‚Íslenskað og stílfært af Agnesi Vilhelmsdóttur. 
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greiningu á norðurslóðum, AMAP, sem merkt er með rauðri línu á sömu mynd 1, þá er 

svæðið töluvert stærra. Ef skoðaðar eru skilgreiningar fleiri starfshópa Norðurskautsráðsins; 

annars vegar starfshóps um sjálfbæra þróun, SDWG, og hinsvegar starfshóps um 

mannfélagsþróun á norðurslóðum, AHDR, sem merkt er með grænni línu er það enn stærra 

og innifelur strendur margra sjálfstæðra ríkja og heimkynni ólíkra menningarhópa.27  

Veðurfarið á Norðurpólnum einkennist af köldum vetrum og köldum sumrum með 

úrkomu í formi snjókomu. Engu að síður hefur íshellan farið minnkandi sumpart vegna 

hækkandi hitastigs á svæðinu sem rekja má til hlýnunar jarðar. Ýmsar kenningar hafa komið 

fram sem skýring á hlýnun jarðar og eru fræðimenn ekki á sama máli um ástæður 

loftslagsbreytinga. Einfalda skýringin á hlýnun jarðar er sú að aukning hefur orðið á 

gróðurhúsa lofttegundum í lofthjúpi jarðar. Styrkur koltvíoxíðs (CO2) sem verður til við 

brennslu jarðefnaeldsneytis, hefur til að mynda aukist um þriðjung frá upphafi 

iðnbyltingarinnar í byrjun 19. aldarinnar, en koltvíoxíð er sú gróðurhúsalofttegund sem mest 

er af í andrúmsloftinu.28 Þá er einnig talið að Golfstraumurinn auki hlýnun sjávar á í Norður 

íshafi en ein grein hans sveigir austur yfir Norður Atlantshaf að ströndum og klofnar við 

Færeyjahrygg, önnur kvíslin fer vestur með Íslandi en hin norður með Noregi. Þar fer 

smágrein af hlýjum straumnum inn í Barentshaf þó meginhlutinn fari norður með 

vesturströnd Svalbarða.29 

Ísinn á Norðurpólnum hefur bráðnað hraðar en vísindamenn höfðu áður áætlað. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarskýrslu starfshóps Norðurskautsráðsins um verndun 

hafsins, PAME, má sjá verulega minnkun á íshellunni á öllum árstíðum frá árinu 1950. Sú leið 

sem líklegast er að opnist fyrst er svokölluð norðvesturleið og gert er ráð fyrir hún verði fær 

yfir sumartímann í fyrstu. Raunar hafa skip verið að sigla þessa leið á undanförnum árum 

þegar vel viðrar.30 Íshellan sjálf flýtur á Norður-Íshafi sem liggur á milli Norður Atlantshafs og 

                                                      

 

 

 

27
 Utanríkisráðuneytið, Ísland á norðurslóðum, (Reykjavík:Utanríkisráðuneytið, 2009), 14-17. 

28
 Halldór Björnsson, „Afleiðingar loftslagsbreytinga,“ Veðurstofa Íslands sótt 1. apríl 2013 af 

http://www.vedur.is/loftslag/oftslagsbreytingar/afleidingar/ 
29

 Stephen C.Riser og M. Susan Lozier, „Rethinking the Gulf Stream,“ Scientific American 308 (2013): 46. 
30

 Guðni Eiríksson, „Norðrið opnast þegar ísinn hörfar,“ Morgunblaðið 31.mars 2013.  sótt 2. apríl.2013 af 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2013/03/31/nordrid_opnast_thegar_isinn_horfar/ 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2013/03/31/nordrid_opnast_thegar_isinn_horfar/
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Kyrrahafs, og nær að landi við strandir Grænlands og Kanada en að öðru leiti ekki. Bráðnun 

hennar mun hafa mikil áhrif á allt norðurhvel jarðar hvort heldur sem er veðralega séð eða 

áhrif á vistkerfi norðurskautssvæðisins. Allar líkur eru þó á að ísinn muni leggjast aftur yfir 

Norður–Íshaf yfir vetrar mánuðina 31 en ísbreiðan er, samkvæmt mælingum, jafnan minnst á 

tímabilinu ágúst til september.32 Niðurstöður nýlegrar rannsóknar á vegum 

Norðurskautsráðsins benda til að loftslagsbreytingar hafi meiri áhrif á umhverfi norðurslóða 

en áður var talið. Telja vísindamenn því nauðsynlegt að draga verulega úr losun koldíoxíðs og 

annarra gróðurhúsalofttegunda en það er lykilþáttur í alþjóðlegum aðgerðum til að sporna 

við loftslagsbreytingum. Önnur rannsókn á vegum Norðurskautsráðsins bendir til þess að sót, 

ósón og metan geti skýrt allt að 40% af mælanlegri hlýnun á norðurslóðum. 33 Eftir því sem 

ísinn á norðurskautinu minnkar því auðveldara verður að komast að og nýta 

náttúruauðlindirnar sem liggja í landgrunninum. Næstum allur námuréttur á auðlindum er 

innan 200 mílna landhelgi heimskautaríkjanna fimm. Utan 200 mína landhelginnar er stórt 

hafsvæði þar sem Lomonosov hryggurinn liggur undir og hinn eiginlegi Norðurpóll er nú. 

Svæði þetta hefur verið kallað kleinuhringur „e. donut hole og er hafsvæði sem Rússar, Danir 

og Kanadamenn hafa gert tilkall til. Þetta svæði er alþjóðlegt hafsvæði nú með þeim lögum 

og reglum sem þeim fylgja.34  

Venjulega er talað um þrjár mögulegar siglingaleiðir um norðurskautið. Allar eiga þær 

upphaf í Chukchi hafi við Beringssund, sem skilur á milli Bandaríkjanna í Alaska og Rússlands í 

Síberíu, frá Kyrrahafi í gegnum Beringshaf. Norðurleiðin liggur svo meðfram Rússlandi í 

gegnum austur Síberíuhaf og kemur niður með Noregsströnd í gegnum Barentshaf og 

                                                      

 

 

 

31
 Utanríkisráðuneytið, „Norðurslóðir,“ Auðlinda- og umhverfismál, sótt 1. apríl 2013 af 

http://www.utanrikisraduneyti.is/verkefni/althjoda-og-oryggismal/audlinda-og-
umhverfismal/nordurslodir/ 

32
 The Arctic Council, Arctic Marine Shipping Assessment 2009 Report, 2. Útg. Sótt 31. mars 2013 af 

http://pame.is/images/stories/AMSA_2009_Report/AMSA_2009_Report_2nd_print.pdf ,37 -39. 
33

 Utanríkisráðuneytið, „Nýtt samkomulag Norðurskautsráðsins mun efla björgunarstarf á norðurslóðum,“  
12. maí 2011  sótt 1. apríl. 2013 af http://www.utanrikisraduneyti.is/frettir/nr/6281 

34
 Dag Harald Claes,  „Seabed resources“ The Trans Arctic Agenda Challenges of development, security, 

cooperation. Ráðstefna á vegum rannsóknaseturs um norðurslóðir (CAPS) og alþjóðlegu 
friðarrannsóknarstofnuninni (SIPRI) Reykjavík 18.-19. mars 2013. 
af http://ams.hi.is/sites/ams.hi.is/files/summary_report_trans_arctic_a5.pdf ,12. 

http://www.utanrikisraduneyti.is/verkefni/althjoda-og-oryggismal/audlinda-og-umhverfismal/nordurslodir/
http://www.utanrikisraduneyti.is/verkefni/althjoda-og-oryggismal/audlinda-og-umhverfismal/nordurslodir/
http://pame.is/images/stories/AMSA_2009_Report/AMSA_2009_Report_2nd_print.pdf
http://www.utanrikisraduneyti.is/frettir/nr/6281
http://ams.hi.is/sites/ams.hi.is/files/summary_report_trans_arctic_a5.pdf
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Norðursjó.35 Flutningar á olíu frá Pechorahafi, sem er inn af Barentshafi við strendur 

Rússlands, til Evrópu eru bæði taldir tæknilega mögulegir og hagkvæmir, enda eru flutt yfir 

1,5 milljón tonn af olíu frá Pechora til Evrópu í dag.36 Norðvesturleiðin liggur meðfram Alaska 

í gegnum Beaufort-haf til Kanada, í gegnum Baffinflóa, Diskoflóa og niður með ströndum 

Grænlands. Þaðan liggur leiðin til Bandaríkjanna í gegnum Norður Atlantshafið, yfir til Íslands 

og sem leið liggur til meginlands Evrópu. Norðvesturleiðin er erfiðari yfirferðar vegna rekíss 

sem er mismikill eftir árstíðum og vegna skorts á nýtanlegum sjókortum. Út frá 

hagkvæmnisjónarmiðum er ólíklegt að þessi leið verði fyrir valinu í skipulögðum siglingum 

milli Kyrrahafsins og Atlantshafs. 37 Þriðja siglingarleiðin liggur mitt á milli norðurleiðarinnar 

og norðvesturleiðarinnar og er talin vera framtíðarsiglingaleiðin. Leið þessi liggur þvert yfir 

þar sem íshella Norðurpólsins er og þaðan í gegnum mitt Grænlandshaf og niður til Íslands. 

Talið er að þessi leið verði fær í september þegar ísinn er minnstur í kringum árið 2050.38 

Þessar nýju siglingarleiðir munu leysa af hólmi núverandi siglingaleið milli Asíu og Evrópu 

sem liggur um Súesskurð. Framleiðsluríki í Asíu eins og t.d. Kína sem flytja vörur sínar á 

markað í Evrópu hafa mikla hagsmuni af opnuninni enda er ný siglingarleið um Norðurpól um 

það bil 40% styttri en leiðin um Súesskurð.  

Mengunarslys vegna aukinnar skipaumferðar og auðlindavinnslu ógna viðkvæmu lífríki 

svæðisins. Einna helstar áhyggjur hafa menn af olíumengun en olíuflutningar um svæðið eru 

nú þegar töluverðir. Þó líkur á kjarnorkumengun frá rússneskum ísbrjótum sem knúnir eru 

kjarnorku sé minni nú en áður, þá er hún enn töluverð.39 Árið 2011 gerðu heimskautaríkin 

átta með sér samkomulag um varnir gegn olíuslysum á norðurslóðum. Á sama tíma var 

ákveðið að setja reglur um siglingar og vinna að gerð samnings um mengunarvarnir einkum 

                                                      

 

 

 

35
 Hjalti Þór Hreinsson, „Central Arctic route in use by 2050,“ Arctic Portal 5.mars 2013 sótt 8. mars 2013 af 

http://arcticportal.org/index.php?option=com_content&view=article&id=965:central-arctic-route-in-use-
by-2050&catid=21:shipping-news&Itemid=14 

36
 The Arctic Council, „Arctic Marine Shipping Assessment 2009 Report,” 119. 

37
 The Arctic Council, „Arctic Marine Shipping Assessment 2009 Report,” 118. 

38
 Hjalti Þór Hreinsson, „Central Arctic route in use by 2050,“ Arctic Portal 5.mars 2013 sótt 8. mars 2013 af 

http://arcticportal.org/index.php?option=com_content&view=article&id=965:central-arctic-route-in-use-
by-2050&catid=21:shipping-news&Itemid=14 

39
 Utanríkisráðuneytið, Ísland á Norðurslóðum, 32-39. 
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vegna olíuslysa og slysa vegna hugsanlegrar auðlindavinnslu á svæðinu. 40 Aukin umferð 

farþegaskipa getur leitt af sér hættur vegna björgunaraðgerða við erfiðar aðstæður. Þá er 

vert að hafa í huga óæskilega umferð sem þarf að hafa gætur á til að mynda vegna 

skipulagðar glæpastarfsemi. Í þessu sambandi er litið til siglinga með smyglvarning, fólk 

vegna mannsals og flutning fíkniefna.41  

Eftir því hlýnar meira bráðnar ísinn á Norðurpólnum og við það aukast möguleikar á 

flutningum eftir nýjum siglingaleiðum. Nýting auðlinda er möguleg í fyrirsjáanlegri framtíð en 

með tilheyrandi hættum fyrir lífríkið á svæðinu. 

                                                      

 

 

 

40
 Utanríkisráðuneytið, „Nýtt samkomulag Norðurskautsráðsins mun efla björgunarstarf á norðurslóðum,“  

12. maí 2011  sótt 1. apríl 2013 af http://www.utanrikisraduneyti.is/frettir/nr/6281 
41

 Svavar Hávarðsson, „Skipulagðir glæpir gætu fylgt siglingum,“ Vísir.is 29. janúar 2013 sótt 29. janúar 2013 af 
visir.is/skipulagdir-glaepir-gaetu-fylgt-siglingum/article/2013701299951 

http://www.utanrikisraduneyti.is/frettir/nr/6281
http://visir.is/skipulagdir-glaepir-gaetu-fylgt-siglingum/article/2013701299951visir.is/skipulagdir-glaepir-gaetu-fylgt-siglingum/article/2013701299951
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3 Hið pólitíska landslag 

 

Í þessum kafla eru skoðuð þau ríki sem telja sig eiga kröfu að landgrunni Norðurpólsins. 

Þetta eru Bandaríkin fyrir Alaska, Kanada, Noregur, Rússland og Danmörk fyrir Grænland. Að 

auki eru þrjátíu þjóðarbrot frumbyggja sem búa innan norðurskautssvæðisins og hafa 

sérstaka stöðu sem er einnig skoðuð. Þrátt fyrir að Ísland, Svíþjóð og Finnland eigi ekki 

landamæri eða landgrunn að Norður-Íshafi þá teljast þau ríki einnig til norðurslóðaríkjanna. 

Norðurskautaráðið var stofnsett með Ottava42 samkomulaginu  árið 1996. Tilgangur 

ráðsins er að vera samráðsvettvangur norðurslóðaríkjanna og stuðla að samstarfi og 

samhæfingu um málefni norðurslóða með umhverfisvernd og sjálfbæra þróun í forgrunni. 

Þau ríki sem eiga heiðurinn af stofnun ráðsins eru átta talsins. Ásamt þeim eru sex samtök 

frumbyggja á svæðinu með fasta aðild að ráðinu.43 Á ráðherraráðsfundi Norðurskautsráðsins 

í Nuuk á Grænlandi 2011 var tekin ákvörðun um að koma á fót sérstakri skrifstofu 

Norðurskautsráðsins sem er staðsett í Tromsö í Noregi.44 Innan ráðsins starfa sex starfshópar 

að málefnum norðurskautsins sem gegna veigamiklu hlutverki enda fer starfsemi ráðsins að 

töluverðu leyti fram innan þeirra.45  Í skýrslu utanríkisráðuneytisins um Ísland á 

norðurslóðum sem var gefin út 2009 er hlutverk þeirra tíundað. Fyrstan skal telja starfshóp 

gegn efnamengun ACAP (e. Arctic Contaminants Action Plan) sem var settur á fót árið 2006 

og vinnur einkum að gerð áætlana á sviði mengunarvarna. Þá er starfshópur um vöktun og 

greiningu á norðurslóðum AMAP (e. Arctic Monitoring and Assessment Programme) sem 

vaktar áhrif loftlagsbreytinga á umhverfi og mannlíf.  Starfshópur um verndun lífríkis CAFF (e. 

Consevation of Arctic Flora and Fauna) vaktar ástand lífríkis norðurslóða og fylgist með 
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 The Arctic Council, „Ottawa Declaration (1996),“ Document archive, sótt 29. janúar 2013 af 

http://www.arctic-council.org/index.php/en/resources/news-and-press/document-archive/category/5-
declarations# 

43
 The Arctic Council, „Member States,“ sótt 29. janúar 2013 af http://www.arctic-council.org/index.php/en/ 

about-us/member-states 
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 RÚV.is, „Leiðtogafundur norðurskauts í Nuuk,“ 12. maí 2011 sótt 9. apríl 2013 af http://www.ruv.is 
/node/154307 

45
 Utanríkisráðuneytið, Ísland á Norðurslóðum, 13. 
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breytingum í náttúrunni. Starfshópur um umhverfisvá EPPR (e. Emergency Prevention 

Preparedness and Response) vinnur að því að fyrirbyggja og bregðast við umhverfisslysum.  

Þá starfar innan ráðsins hópur um verndun hafsins, PAME (e. Protection of the Arctic Marine 

Envirionment) sem hugar að fyrirbyggjandi aðgerðum. Hópurinn hefur gefið út yfirgripsmikla 

skýrslu þar sem lagt er mat á áhrif af opnun siglingaleiða á umhverfi, efnahag og samfélögin 

á norðurslóðum. Sjötti starfshópurinn sinnir málefnum sjálfbærrar þróunar SDWG (e. The 

Sustainable Development Working Group) vegna menningar, heilbrigðis, æskulýðsmála, 

menntunar, efnahagsþróunar, orkumála og samgangna. Hópurinn sinnir útgáfu á efni tengdu 

sjálfbærri þróun og hefur meðal annars safnað upplýsingum um efnahagsmál, heilbrigðismál 

og orkumál. Ört vaxandi þáttur í starfseminni er varðveisla menningar og tungumála 

frumbyggja. Þó nokkur fjöldi þjóðarbrota eða frumbyggja sem hafa lífsviðurværi sitt af lifandi 

náttúru svæðisins búa við norðurskautið. Til eru heimildir sem samtals telja að heildarfjöldi 

þessara frumbyggjahópa sé um 40 talsins sem telji allt að 400.000 manns. Aðrar heimildir 

segja að heildarfjöldi frumbyggja sé nær tveimur milljónum og fer eftir því hvar mörkin eru 

dregin landfræðilega og skilgreininga á hugtakinu frumbyggjar. Yfirlýst stefna 

norðurslóðaríkja er að viðurkenna rétt frumbyggja til ákvarðanatöku um málefni sem snerta 

umhverfi þeirra.46 Engu að síður hefur menning frumbyggja og réttindi átt undir högg að 

sækja og þrýst var á um að þeir aðlöguðust menningu þess ríkis sem þeir tilheyrðu. Segja má 

að þessi þjóðarbrot eigi hve mestra hagsmuna að gæta þar sem lífsviðurværi þeirra og aleiga 

veltur á því að svæðið haldist ósnortið. Sú spurning vaknar hver á í raun auðlindina sem á að 

þróa og nýta? Er verið að skapa fjárhagslega sterku ríki rétt til að nýta nýja auðlind með því 

að fórna auðlind fátæks þjóðarbrots? Sökum þess hve byggðir frumbyggja á svæðinu eru 

strjálbýlar, mannfáar og fátækar draga menn í efa að frumbyggjar hafi getu til að takast á 

hendur stór verkefni og að gæta að hagsmunum sínum.  Varað hefur verið við að alhæfa um 

vilja og óskir þeirra enda um fólk af ólíkum uppruna og með ólíka menningu að ræða. Hafa 

menn einkum áhyggjur af því hvernig frumbyggjum mun reiða af innan heimskautaráðsins 

enda getur verið erfitt að sameina ólíka hagsmuni frumbyggja og hagsmuni af nútíma 
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 Utanríkisráðuneytið, Ísland á norðurslóðum, 56. 
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iðnvæðingu. Þótt aðild að ráðinu skapi frumbyggjum vettvang til að koma málefnum sínum á 

framfæri verður tíminn að leiða í ljós hvernig sú aðild mun þróast í framtíðinni og hvort hún 

leiði til áhrifa. Líta má til Grænlands með nærtækt dæmi þar sem heimastjórnin hefur ekki 

fengið forræði yfir norðurskautsmálefnum.47 Þau sex helstu samtök frumbyggja sem hafa 

aðild að norðurskautsráðinu  eru Aleut International Association (AIA) samtök frumbyggja í 

Alaska, Arctic Athabaskan Council (AAC) samtök Atabraskafólksins sem er búsett í Norður-

Ameríku og Kanada, Gwich'in Council International (GCI) sem eru frjáls félagasamtök 

Gwich'in fólks sem býr í norðvesturhluta og Yucon hluta Alaska, Inuit Circumpolar Council 

(ICC) frjáls félagasamtök Inúíta sem búa í Bandaríkjunum, Kanada, Rússlandi og á Grænlandi, 

Saami  Council, samtök Sama sem byggja norðurhluta Noregs, Svíþjóðar og Finnlands og 

Russian Arctic Indigenous Peoples of the North (RAIPON), sem eru samtök frumbyggja í 

norðurhluta  Rússlands og Síberíu.48 Staða þessara hópa hlýtur að teljast afar ótrygg enda er 

það svo, samkvæmt kenningum raunhyggjunnar, að fullvalda ríki eru gerendurnir í alþjóða 

stjórnmálum og samningar eru notaðir í deilum til þess að ná fram jafnvægi. Frumbyggjar 

eiga fá og veik samningsvopn. Raunhyggjan hefur verið gagnrýnd fyrir skort á siðferði og að 

ráðamenn ríkja tali tveimur tungum. Þannig eiga þeir beinlínis að beita brögðum og yfirgangi 

sem borgurum líðst ekki eins og að sölsa undir sig auðlindum frá fátækum frumbyggjum.  

Það má draga þá ályktun af áhuga umheimsins að starfsemi Norðurskautsráðsins sé 

mikilvægur samráðsvettvangur um málefni sem farin eru að brenna á alþjóðasamfélaginu. 14 

aðilar hafa nú sótt m áheyrnaraðild, Kína og Evrópusambandið eru þar á meðal og skiptar 

skoðanir eru um hvort veita beri þeim aðild. Kína hefur hagsmuna að gæta af styttingu 

siglingaleiða til Evrópu með vörur á markaði. Andstaða við aðild þeirra hefur farið minnkandi. 

Evrópusambandið hefur hagsmuna að gæta enda stórir kaupendur olíu og gass ásamt því að 

hafa umhverfismál í forgrunni. Rússar og Kanadamenn hafa sett sig upp á móti því að veita 

ESB áheyrnaraðild. 
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alþjóðlega friðarrannsóknar stofnunin (SIPRI) Reykjavík 18.-19. mars 2013, 13. 
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3.1 Heimskautaríkin fimm 

 

Rússland, Bandaríkin/Alaska, Kanada, Noregur og Danmörk/Grænland eiga öll 

landgrunn að norðurskautinu og tilkall þeirra til Norðurpólsins er því viðurkennt. Þessi ríki 

eru nefnd heimskautaríkin fimm (e. Arctic 5/ A5).   

 

3.1.1 Rússland 

 

Rússland er langstærsta ríki heims og teygir sig yfir 11 tímabelti frá Kyrrahafi í austri, 

vestur til Evrópu og frá mið Asíu í suðri að norðurskautinu í norðri þar sem norðursjóleiðin 

liggur niður til Murmansk. Á strandlengjunni sem liggur að norðurskautinu hafa Rússar í 

hyggju að koma á fót um tíu leitar- og björgunarmiðstöðvum fyrir árið 2015.49 Rússland var 

árið 2001 fyrst ríkja til að gera tilkall til hafsvæðis og landgrunns á norðurskautssvæðinu 

umfram 200 mílur. Ríkisstjórn Rússlands lagði fram kröfu til Sameinuðu Þjóðanna um 

460.000 fermílu svæði,50 sem líklegt er að sé afar ríkt af náttúruauðlindum. Til samanburðar 

þá má nefna það svæði er rúmlega 11 sinnum stærra en Ísland. Sameinuðu þjóðirnar 

höfnuðu þessari metnaðarfullu innlimun í Rússneska heimsveldið með þeim orðum „að það 

vantaði nákvæmari jarðfræðilegar sannanir“51  Rússar tóku áskoruninni og hafa stóreflt 

rannsóknir sínar á landgrunninum og safna þar jarðfræðigögnum til að styrkja kröfur sínar.52 

Líklegt er að svæðið sé afar ríkt af náttúruauðlindum og samkvæmt stjórnvöldum í Kreml þá 
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eru auðlindir sama og völd.53 Í ágúst árið 2007 sendi Kremlin af stað kjarnorkuknúinn ísbrjót í 

fylgd tveggja kafbáta, sem í sameiningu komu rússneska fánanum fyrir á hafsbotninum undir 

Norðurpólnum. Nokkrum dögum seinna ögruðu Rússar alþjóðasamfélaginu enn frekar með 

því að senda á loft orrustuflugvélar sem flugu yfir Norður-Íshafið, þær fyrstu síðan á tímum 

kalda stríðsins.54 Samkvæmt hugmyndafræði raunhyggjunnar eru það hagsmunir sem fá ríki 

til að skara eld að eigin köku. Svona ögrandi aðgerðir af hálfu Rússa gætu leitt af sér 

öryggiskreppu hjá einhverju af hinum A5 ríkjunum.  Öryggiskreppa kemur fram þegar eitt ríki 

reynir hámarka eigin völd og öryggi og getur það leitt af sér óöryggi hjá örðu ríki.  Vegna 

þessa geta orðið átök, til dæmis með auknu vopnabrölti vegna öryggisvæðingar.  Samvinna á 

milli ríkjanna við þessar aðstæður er ekki raunhæfur kostur nema ríkin telji sig geta hagnast á 

samvinnu.  Í september 2010 gerðu Rússar og Norðmenn með sér samning um skiptingu á 

Barentshafi og Norður-Íshafi milli landanna tveggja, en þessi skipti höfðu verið í hálfgerðu 

þrátefli á milli ríkjanna allt frá árinu 1974.55   Fjallað er nánar um landgrunnskröfur Rússlands 

í fjórða og fimmta kafla. 

3.1.2 Kanada 

 

Kanada á landamæri að Bandaríkjunum í austri, að Norður-Íshafi í norðri og Baffin 

sundi í vestri þar sem norðvestur siglingaleiðin liggur á milli Kanada og Grænlands. Kanada og 

Rússland eiga lengstu strendurnar sem liggja að Norður-Íshafi. 

Kanada hefur gert tilkall til 200 mílna landhelgi sem liggur inn á íshelluna, samkvæmt 

alþjóðlegum hafréttarsáttmálum (UNCLOS)56 Að auki hefur Kanada gert kröfur um svæði 

                                                      

 

 

 

53
 Tomas Ries, Trans Arctic Agenda Challenges of development, security, cooperation. Ráðstefna á vegum 

rannsóknaseturs um norðurslóðir (CAPS) og alþjóðlegu friðarrannsóknarstofnuninni (SIPRI) Reykjavík 18.-
19. mars 2013. 

54
 Borgerson, „Arctic Meltdown: The Economic and Security Implications of Global Warming,” 67. 

55
 Alf Håkon Hoel, „The maritime delimitation treaty Geopolitics in the High North,” Geopoliticsnorth.org  

18. október 2010 sótt 1. apríl 2013 af  http://www.geopoliticsnorth.org/index.php?option=com 
_content&view=article&id=139%3Atreaty&showall=1 

56
 United Nations, „Oceans & law of the sea,” sótt af 29. mars 2013 af 

http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf  

http://www.geopoliticsnorth.org/index.php?option=com%0b_content&view=article&id=139%3Atreaty&showall=1
http://www.geopoliticsnorth.org/index.php?option=com%0b_content&view=article&id=139%3Atreaty&showall=1
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf


  

28 

umfram 200 mílna landhelgi sem nær inn á alþjóðlegt hafsvæði..57 Kanadíska ríkisstjórnin 

hefur sett í forgang að verja og styrkja fullveldi sitt á norðurslóðum.58 Áhugi Kanadamanna á 

norðurskautinu einskorðast ekki við möguleika á að komast yfir nýjar náttúruauðlindir heldur 

einnig vegna opnunar norðausturleiðarinnar. Siglingarleið þessi mun liggja inn á milli eyjanna 

í kanadíska eyjaklasanum sem liggur við norðurskautið.59  

Kanadískt fullveldi á norðurskautinu er kanadískum stjórnmálamönnum mikilvægt. Því 

hefur kanadíska ríkisstjórnin aukið fjárfestingar vegna varna á kanadískum landsvæðum, þar 

á meðal á norðurskautssvæðinu. Skýrsla um stefnumótun Kanada á norðurslóðum var gefin 

út í júlí 2009.  Stefnan er að koma fyrir eftirlitskerfi með gervitunglum og 

neðansjávareftirlitskerfi til að fylgjast með skipaumferð um norðurskautssvæðið.60 Í 

skýrslunni er lögð áhersla á að Kanada þurfi að styrkja eignarhald á norðurskautinu. Þá þarf  

að stuðla að félagslegri og efnahagslegri þróun, verndun umhverfisins og arfleið norðursins 

ásamt því að bæta svæðisbundna stjórnsýslu.61 

Samkvæmt hugmyndafræði raunhyggjumanna verður öryggiskreppa til þegar aðgerðir 

eins ríkis til að auka hernaðarstyrk sinn og þar með öryggi sitt valda því að annað ríki telur sér 

ógnað eða það búi við aukið óöryggi. Ríkið gæti einungis verið að auka varnargetu sína en 

andstæða ríkið túlkar aðgerðina sem aukna sóknargetu og þar með aðsteðjandi ógn. 

Andstæða ríkið eflir einnig sínar varnir og svo koll af kolli. Þar með getur skapast vítahringur 

vopnavæðingar og þá er örygginu sannarlega ógnað. Eftir að stjórnvöld í Rússlandi sendu 

orrustuflugvélar sínar yfir norðurskautið, tilkynnti kanadíski forsætisráðherrann, Stephen 

Harper, um aukna fjárveitingu til að smíða eftirlitsskip sem á að annast eftirlit á 

norðurskautinu. Þessu til viðbótar var veitt auknu fjármagni til að koma á fót djúpsjávarhöfn 
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og þjálfunarmiðstöð sem er staðsett við norðvestursiglingaleiðina.62  Fjallað er frekar um 

landgrunnskröfur Kanada í fjórða og fimmta kafla 

3.1.3 Bandaríkin/Alaska 

 

Landamæri Bandaríkjanna í Alaska liggja að Kanada og Alaskaflóa Kyrrahafsmegin og 

Beaufort-haf að Norður-Íshafi þar sem möguleg norðurvestur siglingaleið mun liggja í 

gegnum Beaufort-haf inn á Norður-Íshaf og þaðan niður á milli Kanada og Grænlands.  

Af norðurskautsríkjunum fimm þá hafa Bandaríkin lagt einna minnsta áherslu á öryggi á 

norðurslóðum og hafa ekki kynnt sérstaka stefnu um norðurskautshernað.63  Árið 2009, í 

forsetatíð George W. Bush, var lögð fram stefnumótun um norðurskautið. Þessi stefnumótun 

var í megin atriðum samin í forsetatíð Clintons en gefin út í lok forsetatíðar Bush. Þessi sama 

stefna var í meginatriðum samþykkt af Obama stjórninni.64 Af þessu leiðir að 

norðurskautsstefna Bandaríkjanna er talin vera tveggja flokka stefna og því viðeigandi fyrir 

núverandi jafnt sem framtíðar stjórnendur. Í stefnumótuninni var aðaláherslan lögð á 

þjóðaröryggi og alþjóðlega stjórnarhætti. Einnig var lögð áhersla á stækkun á landgrunni og 

landamærum ásamt því að stuðla að alþjóðlegu vísindasamstarfi sem og samgöngum á sjó. 

Þá er tekið á málum eins og efnahagsmálum orkumálum, umhverfisvernd og varðveislu 

náttúruauðlinda.65 Bandaríkin er eina ríkið sem ekkert minnast á málefni frumbyggja í sinni 

stefnumótun.66  Þá hafa Bandaríkin ekki ennþá samþykkt hafréttarsáttmálann UNCLOS, en 

hafa engu að síður samþykkt Ilulissat samninginn sem kveður á um að alþjóðleg lög verði 

notuð þegar úrskurðað er um kröfur á landsvæðum á norðurskautinu og landamæri.67  Samið 

var um UNCLOS fyrir um 30 árum. Á þeim tíma var Regan forseti andvígur því að skrifa undir 

samkomulagið á þeirri forsendu að það myndi ógna hagsmunum Bandaríkjanna bæði 
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landfræðilega sem og á viðskiptagrundvelli með tilliti til námuvinnslu á hafsbotni. Eftir 

endurskoðun á samningnum í kringum 1994 undirrituðu Bandaríkjamenn samninginn sem 

bíður þó enn staðfestingar þingsins. Í dag eru helstu stuðningsmenn hafréttarsáttmálans 

bandaríski sjóherinn og viðskipta- og atvinnulífið. George W. Bush reyndi að koma 

samningnum í gegnum þingið árið 2007 en hafði ekki erindi sem erfiði vegna andstöðu 

Repúblikana í öldungadeildinni.68 Rökin fyrir andstöðunni eru meðal annars þau að að 

samningurinn grefur undan fullveldi Bandaríkjanna og gefi alþjóðlegum stofunum tækifæri til 

þess að skattleggja Bandaríkin69. Fræðimenn raunhyggjunnar líta á átök milli ríkja sjálfsögð 

og eðlileg en það vekur athygli að Bandaríkjamenn hafa ekkert aðhafst vegna tilburða Rússa 

á norðurslóðum. Sé horft til kenninga raunhyggjunnar þá er það á ábyrgð ríkisins sjálfs hvort 

það stendur eða fellur.  

Áður en norðurskautið varð vinsælt voru öll vandamál svæðisins á ábyrgð 

fylkisstjórnarinnar í Alaska. Sökum fámennis í Alaska á fylkið einungis eitt þingsæti í 

fulltrúadeildinni og en tvö öldungadeildarþingsæti á bandaríska þinginu eins og önnur fylki, 

en meira en 65% af landi Alaska er annað hvort eign Bandaríkjanna eða stjórnað af 

Bandarískum stjórnvöldum. Áhrifaleysi fylkisstjórnarinnar yfir landsvæðinu veldur gremju 

meðal innfæddra sér í lagi vegna olíuboranna í þjóðgörðum. Þá hafa Bandríkjamenn dregið 

úr sambandsstyrkjum sem voru eyrnamerktir Alaska.70 Fulltrúar Alaska hafa margsinnis reynt 

að vekja athygli ráðamanna á breytingum sem nú eiga sér stað á Norðurskautinu og áhrifum 

þeirra á öryggi ríkisins og utanríkisstefnu. Hafa þeir einnig bent á mikilvægi þess að 

Bandaríkin þurfi vera viðbúin aukinni skipaumferð og að brýnt sé að fá nýja og fleiri ísbrjóta 

til eftirlits á svæðinu. Þegar Chelsea fundurinn var haldinn í Kanada og Nuuk fundurinn á 

Grænlandi var eins og Bandaríkjamenn vöknuðu loks af dvalanum. Utanríkisráherrann, 

Hillary Clinton mætti og tilkynnti að hún hefði persónulegan áhuga á málefnum 
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norðurskautsins. Þessi nývaknaði áhugi á svæðinu er talinn vera vegna auðlindanna í 

Beaufort–hafi og Chukchi-sjó sem myndi örva hagkerfið.71 Þessi aukni áhugi gæti hins vegar 

leitt til þess að Bandaríska þingið staðfesti loksins hafréttarsáttmálann. Þrátt fyrir að 

bandríkjamenn séu farnir að huga meira að málefnum norðurskautsins hefur umburðalyndi 

Bandaríkjamanna gagnvart Rússum og yfirgangstilburðum þeirra vakið athygli.72 Fjallað er 

nánar um landgrunnskröfur um Bandaríkjanna í fjórða og fimmta kafla hér á eftir. 

 

3.1.4 Noregur  

 

Landamæri Noregs liggja að Svíþjóð, Finnlandi og Rússlandi. Eyjurnar Svalbarði, sem 

liggur mitt á milli Grænlandshafs og Barentshafs og Jan Mayen, sem liggur í Grænlandshafi 

tilheyra Norðmönnum. Noregur á mikla lögsögu að Norður íshafinu. 

Noregur var fyrst ríkja til þess árið 2006 að setja fram skipulagða stefnu (e. Strategy) 

um málefni Norðurpólsins.73 Með stefnumótuninni er lögð áhersla á friðsamleg samskipti við 

Rússland. Áður hafði fókusinn verið á mögulega ógn eða hagsmunaárekstra við Rússland 

vegna norðurskautssvæðisins. Samskipti á milli landanna eru nú talin góð og samvinna aukin 

um norðurskautsmálefni. Meðal annars hafa ríkin haldið sameiginlegar hernaðaræfingar.74 

Endurnýjuð stefnumótun var lögð fram 2009 sem er í megin atriðum sú sama en með 

breyttum áherslum þó, því þar er lögð áhersla þróun á þekkingu um loftlagsbreytingar og 

umhverfið í hánorðri (e. High North). Áherslubreytingar eru einnig um að auka og efla eftirlit, 

neyðaraðstoð og öryggi sjófarenda í Norður-Íshafi og að sjálfbærri nýtingu á olíu og 

endurnýtanlegum auðlindum hafsins. Ennfremur er þar að finna ákvæði um að styrkja 

uppbyggingu á norðurskautinu, samvinnu við landamæraríki og þá sér ílagi við Rússa. Í 
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síðasta lagi þá er talað um að varðveita og styrkja menningu frumbyggja og þeirra 

lífsviðurværi.75 

Noregur er Norðurskautsþjóð án nokkurs vafa og hefur sterka sögu sem slík. “Hið háa 

Norður“ eins og Norðmenn kjósa að kalla það hefur forgang í innlendri stefnumótun ríkisins. 

Á síðari tímum kalda stríðsins var Noregur stefnumótandi samstarfsaðili Bandaríkjanna og 

urðu Norðmenn fyrir vonbrigðum þegar Bandaríkin misstu áhugann á samstarfinu eftir 

1989/90. Eftir að nýjar spár komu fram um gas og olíuauðlindir á svæðinu hefur alþjóðleg 

áhugi vaknað aftur. Norska ríkisstjórnin hefur í samræmi við stefnumótun sína leitast við að 

eiga gott samstarf við Rússa meðal annars um tækniþróun á Barentshafi vegna hugsanlegrar 

olíuvinnslu.76 Jafnvægi er nauðsynlegt á milli Rússa og Norðmanna. Ef því væri raskað myndi, 

samkvæmt raunhyggjunni, sterkara ríkið ráðast á það veikara sölsa undir sig auðlindirnar. 

Þörfin fyrir valdajafnvægi er nátengd öryggiskreppunni og lýsir sambandi Noregs og 

Rússlands varðandi norðurskautsmálin. Í samskiptum ríkja er valdajafnvægi talið vera til 

staðar þegar stöðugleiki ríkir. Þó svo Norðmenn séu öflugir bæði hvað varðar efnahag 

flokkast þeir sem smáríki og hvað stríðsgetu varðar eru Rússar mun öflugri. 

Varnarraunhyggjan kennir að samningaleiðin sé líklegri til að ganga upp á milli tveggja 

vinveittra ríkja, jafnvel þó svik af völdum ríkja séu allaf möguleg þar sem ríkin hugsa fyrst og 

fremst um sinn hag. Norðmenn hafa lýst því yfir að þeir séu reiðubúnir til að skuldbinda sig 

skilmálum Norðurskautsráðsins, með þeim formerkjum að fullveldi Svalbarða og orku 

hagsmunir Noregs séu tryggðir. Norðmenn eru mjög skýrir í þeirri kröfu sinni að Svalbarði 

tilheyri Norsku landssvæði og annað er ekki til umræðu. 77 

3.1.5 Danmörk/Grænland 

 

Danmörk á lögsögu að Norður–Íshafi við Grænland. Grænland liggur að mestu leiti 

innan 66° og 33´ lengdar- og breiddargráðu og íshella Norðurpólsins liggur að ströndum 
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landsins. Dönsk stjórnvöld hafa forræði yfir málefnum Grænlendinga sem varða 

Norðurpólinn. Ágreiningur er á milli grænlensku heimastjórnarinnar og danskra stjórnvalda 

en Grænlendingar vilja sjálfir sjá um þau málefni. Grænlensk sjónarmið eru að augljóst sé að 

þar sem Grænlendingar sjálfir búi á norðurskautinu, en ekki Danir, sé því mikilvægt að allra 

þeirra hagsmuna sé gætt í hvívetna í hvers kyns samningum um norðurskautið.78  Önnur 

gagnrýni sem hefur komið fram hjá grænlensku landsstjórninni er að þeir telja að Danir 

munu leggja norðurheimsskautssvæðið beint undir Danmörku. Grænlenska heimastjórnin vill 

þess vegna að Grænlendingar ráði sjálfir sínum utanríkismálum og „ekki komi til greina að 

viðurkenna yfirráðasvæði Danmerkur við Norðurpólinn.“ Grænlendingar glíma nú þegar við 

ágang og mikla aðsókn í auðlindir Grænlands eftir því sem ísinn hopar á Grænlandsjökli. Því 

telja þeir mikilvægt að þeir fái sjálfir að stjórna sínum utanríkismálum jafnt sem þeim 

auðlindum sem þeir nú þegar stjórna. 79  

Varnarstefna Danmerkur undirstrikar breytingar í landfræðilegri stefnumörkun á 

mikilvægi norðurslóða. Sett verður upp herstöð í Nuuk í Grænlandi og á öðrum hernaðarlega 

mikilvægum stöðum á norðurskautinu fyrir 2014.80 Markmiðin eru að gæta að og styrkja 

grænlenska hagsmuni og viðhalda valdastöðu Danmerkur á Norðurskautinu.81  Raunhyggjan 

kennir að einungis þeir stóru muni lifa af en að þeir smærri verði undir. Samkvæmt 

kenningum raunhyggjunnar er Grænlendingum ef til vill betur borgið í samstarfi við 

herraþjóðina Danmörku, hlusti hún á annað borð á óskir þeirra. Konungsríkið Danmörk sem 

telur sig vera í jöfnu samstafi með Grænlendingum og Færeyingum, hefur lýst yfir vilja til að 

vinna að friðsælu og öruggu norðurheimskauti, þar sem sjálfbær þróun er í fyrir rúmi að 

virðing sé borin fyrir viðkvæmu lífríki og loftslagi svæðisins í náinni samvinnu við önnur 

erlend ríki.82 Nánar er fjallað um landgrunnskröfur Dana og Grænlendinga í fjórða kafla um 

deilur, yfirráð  og aðgengi. 
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A5 ríkin hafa þá sérstöðu að lögsaga þeirra liggur að Íshafinu og tilkall þeirra til 

aukinnar lögsögu umfram 200 mílur er viðurkennt af ríkjum utan þessa hóps. A5 ríkin þurfa 

hinsvegar að komast að niðurstöðu um innbyrðisskiptingu svæðisins og það helst með 

friðsamlegum hætti. Rússar er valdsæknastir af A5 ríkjunum enda eiga þeir hve mestra 

hagsmuna að gæta hvað auðlindir varðar. Kanadamenn sem leggja áherslu á fullveldi sitt 

hafa einnig mikilla hagsmuna að gæta eins og Rússar og hafa verið að efla varnir sínar á 

svæðinu í takt við valdsækni Rússa. Bandaríkjamenn hafa sýnt yfirgangi Rússa umburðarlyndi 

enn sem komið er og leggja mesta áherslu á þjóðaröryggi, alþjóðlegt vísindastarf og siglingar 

á svæðinu. Noregur leggur áherslu á gott samstarf við nágranna sína Rússa en hefur gefið 

skýr skilaboð um að Svalbarði skuli tilheyra Noregi áfram. Danir standa í innanríkisdeilum við 

Grænlendinga sem vilja forræði á sínum málum á norðurslóðum. Danir hyggjast styrkja 

nærveru sína á svæðinu með opnun herstöðva á árinu 2014, hafa samt lýst þeim vilja að 

norðurskautið verði friðsælt og öruggt. 

3.2 Heimskautaríkin átta 

 

Þau ríki sem teljast við 66° og 33´ lengdar- og breiddargráðu eru aðilar að 

heimskautaráðinu þrátt fyrir að eiga ekki landgrunn að Norður-Íshafi. Þetta eru stofnríkin 

þrjú, Ísland, Svíþjóð og Finnland. Þessi ríki ásamt A5 ríkjunum eru nefnd heimskautaríkin átta 

(e. Arctic 8 /A8). Ríkin þrjú voru undanskilin ásamt fulltrúum frumbyggja á svæðinu þegar 

Ilulissat ráðstefnan var haldin á Grænlandi árið 2008. Þennan sama leik léku svo 

Kanadamenn árið 2010 þegar fundur þessara ríkja var haldinn í Chelsea í Kanada.83 Þessi 

háttsemi gefur til kynna að A5 ríkin telji hagsmunum sínum betur varið innan þrengri hóps. 

Ekki eru þó öll ríkin þeirrar skoðunar því á Chelsea fundinum ávítti utanríkisráðherra 

Bandaríkjanna Hillary Clinton gestgjafana fyrir að bjóða ekki öllum ríkjunum og fulltrúum 
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frumbyggja til fundarins á þeirri forsendu að þarna væru til umræðu mikilvæg málefni sem 

vörðuðu öll Norðurskautsríkin.84  

 

3.2.1 Ísland 

 

Ísland er eina fullvalda ríkið sem er að fullu innan alþjóðlegrar viðurkenningar á 

norðurskautsmörkunum. Stjórnvöld hér hafa gefið í skyn að Ísland gegni álíka mikilvægu 

hlutverki og A5 ríkin gera.  A5 ríkin eru í forgangsréttindastöðu og hafa flest gert tilkall til 

landgrunnsforréttinda sem ná út fyrir 200 mílna lögsögu.85 Þessar kröfur getur Ísland 

hinsvegar ekki gert vegna þess að lögsaga Íslands liggur ekki að íshafi.  Stjórnvöld hafa engu 

að síður lýst vilja sínum til að starfa innan A8 ríkjanna og byggja aðkomu sína að ákvörðunum 

þar á legu Íslands, þótt þau hafi ekki sýnt svæðinu mikinn áhuga lengi vel né markað sér 

stefnu um það.“86  

Þann 28. mars 2011 samþykkti Alþingi Íslendinga þingsályktun um stefnu Íslands í 

málefnum norðurslóða. Ályktunin saman stendur af tólf liðum sem „miðar að því að tryggja 

hagsmuni Íslands með tilliti til áhrifa loftslagsbreytinga, umhverfis- og auðlindamála, siglinga 

og samfélagsþróunar auk þess að efla tengsl og samstarf við önnur ríki og hagsmunaaðila 

um málefni svæðisins.“ 87  

Að mati íslenskra stjórnvalda er nauðsynlegt er að tryggja að hernaðarleg umsvif á 

norðurslóðum skipti ekki Norðurskautsríkjunum í gamlar eða nýjar fylkingar. Nýting tækifæra 

á norðurslóðum krefst virkrar milliríkjasamvinnu á grundvelli þjóðaréttar.88 Ráðamönnum er 

einnig tíðrætt um pólítískan ávinning af samstarfi vegna norðurskautsins. „Þetta getur 
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gjörbreytt geópólitískri stöðu Íslands gagnvart Evrópu, Asíu og Bandaríkjunum, því með því 

að verða í alfaraleið á nýrri sjóleið milli heimsálfa er Ísland aftur orðið mjög þýðingarmikið 

vegna landfræðilegrar staðsetningar sinnar.“89 sagði utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson 

í fjölmiðlum nýlega. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem stjórnvöld gera sér mat úr legu landsins og 

tengslum við „norðrið“ svokallaða. Fram til ársins 2009 var norðrið í íslenskri utanríkisstefnu 

notað til að færa rök fyrir loftrýmisgæslu NATO.90 Málefni norðurslóða rötuðu einnig inn í 

samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnar Samfylkingarinnar og vinstrihreyfingarinnar græns 

framboðs þar sem gert var að forgangsmáli að leysa viðfangsefni svæðisins á grundvelli 

gildandi alþjóðasamninga, alþjóðastofnana og svæðasamstarfs.91  

Árið 2005 gaf utanríkisráðuneytið út skýrslu um þá möguleika sem fælust í Norðaustur 

siglingarleiðinni yfir Norður-Íshaf og þá möguleika sem það hefði í för með sér fyrir Ísland.92 

Áþreifanlegir hagsmunir Íslendinga eru helstir þeir sömu og frumbyggjar svæðisins hafa, það 

er að halda svæðinu ósnortnu af mengun. Íslenska þjóðin byggir afkomu sína að stórum hluta 

á fiskafurðum og ósnortinni náttúru. Með auknum hlýindum í sjó hafa fiskistofnar fært sig 

norðar í kaldari sjó og á móti hafa nýjar og suðlægari fiskitegundir fundist innan 200 mílna 

lögsögunnar.93  Mengun af völdum aukinnar umferðar og auðlindavinnslu getur ógnað 

náttúrulegum auðlindum okkar svo sem fiskimiðunum. Neikvæð áhrif á umhverfið geta haft 

alvarleg áhrif á efnahag landsins. Hugmyndafræði raunhyggjunnar kennir að ef kostnaður við 

mengunarvarnir er of hár, minnkar geta ríkisins til að taka sjálfstæðar ákvarðanir. Áhættan er 

því töluverð en framtíðarhagsmunir Íslendinga á norðurslóðum hafa verið metnir verulegir í 

afleiddum störfum svo sem vegna umskipunarhafna og þjónustu við auðlindavinnslu. 

Tækifæri til atvinnuuppbyggingar og fjárfestingar á landsbyggðinni gætu þannig haft jákvæð 

                                                      

 

 

 

89
 Pressan.is, „Kínverjar áforma stórflutninga yfir Norðurpóll innan fárra ára – Össur: Gætu verið gríðarleg 

tækifæri fyrir Ísland“ Eyjan, 15. mars 2013  sótt 14. apríl 2013 af http://eyjan.pressan.is/frettir/ 
2013/03/15/kinverjar-aforma-storflutninga-yfir-nordurpol-innan-farra-ara-ossur-gaetu-verid-gridarleg-
taekifaeri-fyrir-island/ 

90
 Valur Ingimundarson, 274. 

91
 Stórnarráð Íslands, Samstarfsyfirlýsing ríkisstjórnar Samfylkingarinnar og Vinstrihreyfingarinnar græns 

framboð, sótt 10. apríl 2013 af http://www.stjornarrad.is/Stefnuyfirlysing/ 
92

 Utanríkisráðuneytið, Fyrir stafni haf, Tækifæri tengd siglingum á Norðurslóðum, (Reykjavík: 
Utanríkisráðuneytið, 2005), 8-16. 

93
 Utanríkisráðuneytið, Ísland á norðurslóðum, 34-35. 

http://www.stjornarrad.is/Stefnuyfirlysing/


  

37 

áhrif á íslenskt efnahagslíf. Ísland leggur áherslu á mikilvægi þess að sókn í auðlindir 

norðurslóða og aukin umferð um svæðið valdi ekki spennu í samskiptum 

Norðurskautsríkjanna, heldur verði náið samráð í milli þeirra allra um öryggi svæðisins. 

Íslendingar staðfestu nýverið lagalega bindandi samning um leit og björgun á 

norðurslóðum.94  Íslenska ríkið skal samkvæmt samningnum sjá um eftirlit og björgun á 

hafsvæði sem liggur norður og vestur af landinu í átt að Grænlandi.95  Ljóst er að landið hefur 

ekki enn sem komið er burði til að standa undir þeim skyldum sínum með núverandi flota 

Landhelgisgæslu Íslands.96 

3.2.2 Svíþjóð 

 

Svíþjóð á landamæri að Noregi í vestri, að Finnlandi í norðaustri og liggur við 66° og 33´ 

lengdar- og breiddargráðu. Svíar voru síðastir af heimsskautaríkjunum til þess að móta sér 

stefnu um norðurheimskautið. Stefna þeirra leit dagsins ljós um leið og þeir tóku við 

formannssætinu í Heimskautaráðinu á árinu 2011. Áherslur Svía í málefnum Norðurpólsins 

eru um margt ólíkar áherslum hinna norðurskautsþjóðanna. Svíar hafa sett umhverfismál og 

sjálfbæra þróun á Norðurpólnum í forgang í stefnu sinni og vilja stuðla að sterkara 

Norðurskautsráði97. Loftslags- og umhverfismál eru áberandi sem og efnahagsþróun og 

mannleg gildi. Svíar telja að þar sem vísindi spili mikilvægt hlutverk í því að skilja hvaða 

breytingar séu að eiga sér stað sé upphafspunkturinn að ákveða sameiginlega stefnu og þróa 

umhverfisvænar sértækar tæknilausnir fyrir svæðið.98 Þegar á heildina er litið þá fjallar 

stefnumótun Svía um flest allt það sem einkennir nútíma pólitíska stefnumótun. Einnig er 
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hægt að líta svo á að stefnan endurspegli viðbrögð við nýlegum breytingum á svæðinu og 

vaxandi áhuga og þrýsting frá öðrum norðurskautsríkjum og öðrum ótengdum ríkjum.99 Svíar 

hafa mjög sterk tengsl við norðurskautsmálefni bæði sögulega og landfræðilega. Víðtækar 

vísindalegar rannsóknir hafa verið gerðar í Norður-Íshafi af sænskum vísindamönnum. Árið 

1991 sendu Svíar ísbrjótinn Óðinn ásamt þýska ísbrjótnum Polarstern til Norðurpólsins og 

voru þeir fyrstu skipin sem náðu pólnum sem voru ekki kjarnorkuknúin. Þá hafa sænskir 

Samar sem eru frumbyggjar búið á norðurskautssvæðinu í ómunatíð og tekið þátt í 

norðurskautsrannsóknum í að minnsta kosti síðastliðin hundrað ár.100 

Öryggissjónarmið Svía eru ekki af hernaðarlegum toga, en byggja frekar á mikilvægi 

þess að með breytingum í veðurfari verði til annarskonar ógnir sem varða heilsu, lífslíkur og 

efnahagsmál. 101 

3.2.3 Finnland 

 

Finnland á landamæri að Svíþjóð í vestri, að Noregi í norðri og að Rússlandi í austri og 

telst til norðurskautsins vegna þess að landið liggur eins og Svíþjóð við 66° og 33´ lengdar- og 

breiddargráðu.  

Sjálfsmynd Finna sem ein af norðurheimskautsþjóðunum hefur verið háð nokkurri 

tvíræðni, landfræðilega eru Finnar heimskautaþjóð, en þessi tilfinning hefur sveiflast mikið til 

með tímanum. Í heimssögunni þá var Finnland þekkt sem „milli maðurinn“ eða jafnvægið á 

milli austur og vestur. Núverandi stefna Finnlands í norðurskautsmálum er að koma á og 

viðhalda stöðugleika með alþjóðlegu samstarfi sem byggir á hugmyndafræðinni um 
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„norrænan frið“102 (e. Nordic peace), sjálfbærni, vísindalegri þekkingu, mannlegri velferð og 

síðast en ekki síst alhliða öryggi. Stjórnsýslulega séð telja Finnar að Norðurskautsráðið geti 

spilað lykilhlutverk í þeim efnum, ráðið hefur sýnt fram á að það geti tekist á við áskoranir og 

geti því og ætti að þróast en frekar í framtíðinni.103 Í stefnumótun Finnlands um 

norðurskautið sem var gefin út í júní 2010 eru sett fram sjö forgangsverkefni. Þetta eru 

verkefni um öryggi, umhverfi, efnahagsþróun, innviði, frumbyggja, stofnanir og 

Evrópusambandið. Samkvæmt stefnumótun Finna eru helstu ógnir svæðisins auknar siglingar 

og ofnýting náttúruauðlinda. Stefnumótunin er ekki endanleg heldur upphaf að mótun 

stefnu Finnlands ásamt því að hafa áhrif á Norðurskautsstefnu Evrópusambandsins sem er 

enn í vinnslu. Hvað varðar efnahagslega möguleika á svæðinu þá hafa Finnar sérþekkingu á 

norðurskautsmálum sér í lagi hvað varðar tækni er kemur að sjóflutningum og 

pólssiglingum.104  Finnland er eitt af A8 ríkjunum og á ekki land að Norður-íshafi lengur en 

áður áttu þeir landsvæði sem liggur að strönd við norðurlandamæri Noregs og kallast 

Pechenga.  Það land tapaðist yfir til Sovétríkjanna sálugu í seinni heimstyrjöldinni. 105  

Ísland, Finnland og Svíþjóð eru þau þrjú ríki sem standa utan við A5 ríkin í 

heimskautaráðinu. Þessi ríki geta legu sinnar vegna ekki gert sömu kröfur til auðlinda og 

lögsögu í Norður-Íshafi. Ríkin hafa öll sett sér stefnu sem miðar að verndun lífríkis, 

mengunarvörnum og efnahagshagsmuna leiddum af siglingum um svæðið.  

 

3.3 Aðrir 

 

Áheyrnaraðild hafa þau ríki sem hafa sótt um að sitja fundi Heimskautaráðsins en hafa 

ekki beinan landfræðilegan aðgang að norðurskautinu. Frjáls félagasamtök eru í hópi 
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áheyrnaríkjanna svo og ýmis alþjóðleg og svæðisbundin samtök.106 Hlutverk áheyrnarþjóða 

er að fylgjast með störfum Norðurskautsráðsins og koma með viðeigandi og frambærilegar 

tillögur í gegnum þátttöku í vinnuhópum ráðsins.  Áheyrnarfulltrúar geta komið tillögur um 

verkefni í gegnum eitt eða fleiri af heimskautaríkjunum átta eða öðrum fastafulltrúum og 

mega leggja skriflegar yfirlýsingar fyrir ráðherraráðsfundi. Fjárframlögum áheyrnaríkja, 

frjálsra félaga eru settar takmarkanir um að þau megi ekki vera hærri en heimskautaráðsríkin 

sjálf leggja til. Frá þessari reglu má þó víkja að uppfylltum skilyrðum. Sex fullvalda ríki hafa 

áheyrnaraðild að ráðinu í dag; Frakkland, Þýskaland, Holland, Pólland, Spánn og Bretland. 

Níu alþjóðleg samtök hafa samskonar aðild, sem dæmi má nefna Rauða Krossinn, Sameinuðu 

þjóðirnar og ýmis náttúruverndarsamtök.107 

Til að öðlast áheyrnaraðild þarf að sækja um hana sérstaklega. Ráðið tekur til 

athugunar meðal annars að hversu miklu leiti umsóknaraðili samþykkir og styður markmiðin 

sem eru tilgreind í Ottawa samkomulaginu. Umsækjandi þarf að viðurkenna fullveldi, réttindi 

og lögsögu heimskautaríkjanna fimm. Þá þarf umsækjandi að viðurkenna lagaramma þann 

sem gildir um Norður-Íshafið, einkum hafréttarsáttmálann. Umsækjandi um áheyrnaraðild 

þarf að bera virðingu fyrir menningarlegum gildum og hefðum sem tíðkast meðal frumbyggja 

sem og annarra norðurskautsríkja og hafa sýnt pólitískan og fjárhagslegan vilja og getu til 

þess að leggja sitt af mörkum til starfsemi fastaríkjanna og frumbyggja heimskautasvæðisins. 

Þessi skilyrði ráðsins fyrir inngöngu eru umdeild og má tengja við tvöfalt siðferði. Annars 

vegar eiga inngönguríki að bera virðingu fyrir málefnum frumbyggja, en ef ríki vill inn þá 

verður það að borga. Kína er mjög andsnúið þessum kröfum og telur þetta vera leið ráðsins 

til þess að takamarka möguleika annarra ríkja til þess að sækja um áheyrnaraðild sérstaklega 

þar sem kemur að fjárhaglegum stuðningi við verkefni aðildarríkjanna.108  Umsækjandi þarf 

að sýna áhuga og þekkingu á málefnum norðurskautsins og hafa áður sýnt stuðning sinn, 
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vilja, áhuga og getu í verki. Meðal annars í gegnum samstarf við aðildarríkin og sem 

varanlega þátttakendur í því að koma málefnum norðurskautsins að í alþjóðakerfinu.109 Á 

næsta ráðherrafundi Heimskautaráðsins sem verður haldinn 15. maí 2013 í Kiruna í norður 

Svíþjóð lætur sænski utanríkisráðherrann Carl Bildt lætur af störfum og Kanada tekur við 

formannssætinu til ársins 2015.110 Á fundinum verða teknar fyrir fjórtán umsóknir um 

áheyrnaraðild. Þar á meðal eru stór og sumir segja umdeild ríki meðal umsækjanda ásamt 

stórum alþjóðlegum hagsmunaraðilum. Japan, Indland, Ítalía og Kína hafa sótt um 

áheyrnaraðild. Þá hafa Evrópusambandið, Greenpeace, Oceana og Samtök olíu- og 

gasframleiðenda einnig sótt um áheyrnaraðild.111 Fjölmiðlar telja líklegra að Kínverjar fái 

áheyrnaraðild en Evrópusambandið. Er það einkum vegna afstöðu ESB til selveiða en 

frumbyggjar í Kanada og Rússlandi hafa lífsviðurværi sitt af selveiðum.112 Norðmenn settu sig 

lengi vel upp á móti umsókn Kínverja. Þó Norðmenn hafi ekki fengist til að staðfesta það var 

talið að andstaða þeirra tengdist deilum sem þjóðirnar áttu í vegna afhendingar 

friðarverðlauna Nóbels árið 2010 til kínversk andófsmanns.113 Nú ríkir sátt í samskiptum 

ríkjanna sem hefur breytt afstöðu Norðmanna og þeir ásamt Svíum og Íslendingum hafa 

gefið það út að þeir styði áheyrnaraðild Kínverja.114 

3.3.1 Kína 

 

Kína á verulegra hagsmuna að gæta varðandi siglingarleiðir um norðurskautið. Dr.Ye 

Jiang, frá Shanghai Institute of International Studies sagði á alþjóðlegri ráðstefnu í Reykjavík 
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dagana 18.-19. mars 2013 um málefni norðurskautsins „The Trans-Arctic Agenda: Challenges 

of Development, Security, Cooperation“ að Kína viðurkenni og virði réttindi strandríkja á 

heimskautasvæðinu. Á þetta við bæði um A5 ríkin sem og A8 ríkin. Þá lýsti Dr. Ye Jiang yfir að 

kínversk stjórnvöld muni ekki beyta sér í innanlandsmálefnum annarra ríkja né hlutast til um 

málefni sem varða lögsögu ríkjanna. Kína trúir því að samvinna milli norðurskautsríkjanna og 

annarra ríkja muni byggjast á gagnkvæmri virðingu, skilningi og trausti. Kína muni vinna að 

málefnum norðurskautsins í samræmi við alþjóðareglur og hafréttarsáttmálann og telur að 

rannsóknarsamvinna á milli ríkjanna um loftslagsbreytingar, umhverfi sjávar og siglingar þurfi 

að aukast. 115   

Kínverska vísindastofnunin, The Yellow River Station, sem staðsett er á Svalbarða,116 

vinnur í samvinnu við Ísland, Noreg, Bandaríkin og önnur heimskautaríki að vísindalegum 

rannsóknum. Kína var mjög virkur þáttakandi í alþjóðlegu Arctic Science Committee (IASC) 117 

sem eru frjáls félagasamtök sem miða að því að auðvelda þverfaglegt rannsóknarstarf á 

norðurslóðum. Kína átti meðal annars varaformann stofnunarinnar sem sótti fundi 

Norðurskautsráðsins fyrir hönd stofnunarinnar. Kínverjar telja að þeir eigi að fá 

áheyrnaraðild að heimskautaráðinu þar sem þeir séu nú þegar aðilar að fjölmörgum 

alþjóðlegum félagasamtökum sem hafa nú þegar áheyrnaraðild að ráðinu.118 Með 

áheyrnaraðild opnast tækifæri fyrir Kínverja til að leggja fram tillögur um verkefni í gegnum 

eitt af A8 ríkunum eða öðrum sem hafa fasta aðild. Kínverjar hafa gefið út að þeir setji 

áherslu á umhverfis og loftlagsmál. Telja þeir að hækkun á yfirborði sjávar vegna bráðnunar 

íshellunnar geti haft áhrif við strendur Kína og þar með haft áhrif á lífríkið þar. Kína er risaríki 

í alþjóðlegu samhengi. Fram til þessa hafa Kínverjar verið afar varkárir í umfjöllun og 
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aðgerðum sem varða málefni norðurskautsins. Ástæðan er sú að þeir vilja forðast að styggja 

önnur ríki einkum vegna stærðar sinnar. 119  Nánar verður fjallað um Kína og aðkomu þeirra 

að málefnum norðurskautsins í næstu köflum. 

3.3.2 Evrópusambandið 

 

Evrópusambandið hefur einnig sótt um áheyrnaraðild að heimskautaráðinu og umsókn 

þeirra verður tekin fyrir í maí 2013. Ísland styður umsókn ESB um áheyrnaraðild en 

Kanadamenn og Rússar eru henni andvígir meðal annars vegna banns ESB á sölu selaafurða 

frumbyggja.120 Annað sem situr í norðurskautsþjóðunum er að Evrópusambandið hefur lýst 

yfir stuðningi þess efnis að norðurskautið verði friðlýst með Suðurskautssáttmálann frá 1959 

að fyrirmynd.  Í honum segir að Suðurskautið skuli vera skilgreint sem friðlýstur griðastaður 

fyrir vísindarannsóknir.121 Slík stefna myndi þýða það að engar olíuboranir og eða önnur 

námuvinnsla færi fram á svæðinu. Í júlí 2012 gaf Evrópusambandið út yfirlitsskýrslu um 

þróun stefnumótunar ESB í málefnum norðurskautsins. Þar má lesa á milli línanna ákveðna 

aukna meðvitund um hagsmuni ESB á svæðinu. Þessir hagsmunur eru samt ekki skýrt 

skilgreindir en þeir eru tengdir baráttunni gegn loftslagsbreytingum, verndun umhverfisins 

og að tryggja sjálfbæra þróun. Skýrslan greinir einnig frá því að þar sem ESB sé svo stór 

kaupandi afurða, svo sem gass og olíu, þá hafi þeir áhuga á auðlindastefnu 

norðurskautsríkjanna. Þar er lýst áhuga á skipaumferð um svæðið þar sem áherslan er lögð á 

frjálsar siglingaleiðir sem fylgja alþjóðalögum. Þá viðurkennir skýrslan forgangröðun ESB og 

til hvaða ráða ESB muni grípa til að mæta þeim kröfum. Virkari þátttaka er eitt af 

lykilorðunum í skjalinu ásamt þekkingu og ábyrgð.122 Einnig kemur þar fram, líkt og hjá 

Finnum og Svíum, að helsta öryggisógnin séu umhverfismál og mögulegar afleiðingar 
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umhverfisslysa. Markmiðin snúast ekki eingöngu um hagsmuni ESB heldur því sem virðist 

vera raunverulegur áhugi á viðfangsefnum og þeim áskorunum sem svæðið stendur frami 

fyrir. Evrópusambandið leggur mikla áherslu á að viðurkenna sérstakar þarfir frumbyggja á 

norðurskautssvæðinu.123 Evrópusambandið hefur þó ekki enn þá skilgreint hlutverk sitt á 

norðurskautinu. Eins og fyrr segir þá er stefnumótun sambandsins fyrir norðurskautið í 

stöðugri vinnslu en gengur hægt þar sem mörg aðildarríki koma að stefnumótuninni, ríki sem 

hafa mismunandi áherslur og skoðanir á málefninu. Suðrænu aðildarríkin hafa hinsvegar sýnt 

lítinn sem engan áhuga á málefninu.124 Nánar verður fjallað um málefni Evrópusambandsins í 

næstu köflum. 

Það má draga þá ályktun af áhuga umheimsins að starfsemi Norðurskautsráðins sé 

mikilvægur samráðsvettvangur um málefni sem farin eru að brenna á alþjóðasamfélaginu. 

Áheyrnaraðild gefur ríkjum rétt til að leggja fram tillögur að verkefnum varðandi 

norðurskautið fyrir ráðið til umfjöllunar.  A5 ríkin hafa þá sérstöðu að þau geta legu sinnar 

vegna gert tilkall til hafsvæða sem eru líklega rík af auðlindum. Þar eru tveir risar Rússland og 

Kanada sem hafa mestra hagsmuna að gæta og hafa sett fram kröfur um mikil hafsvæði. 

Rússar hafa látið ófriðlega og Kanada hefur á móti aukið varnir sínar en Bandaríkjamenn 

halda sig til hlés. Noregur velur sáttaleiðina og hefur veðjað á vináttu við annan risann þ.e. 

Rússland. Danmörk hefur verið að leysa út innanlandsdeilum við Grænlendinga en hyggjast 

efla varnir sínar með herstöðvum á næsta ári. A8 ríkin geta ekki gert tilkall til hafsvæða en 

Ísland vill engu að síður komast í hóp A5 ríkjanna til að hafa áhrif á ákvarðanir sem þar eru 

teknar. A8 ríkin Ísland, Svíþjóð og Finnaland hafa sett umhverfismálin á oddinn. Frumbyggjar 

hafa ekki sett fram formlegar kröfur. 

                                                      

 

 

 

123
 Offerdal, „An EU Arctic Policy?,“ GeoPolitics in the High North, 17. júní 2012. 

124
 Alþjóðamálastofnun. „Summary Report.“ The Trans Arctic Agenda: Challenges of development, security, 

cooperation. Ráðstefna á vegum rannsóknaseturs um norðurslóðir (CAPS) og alþjóðlegu 
friðarrannsóknarstofnuninni (SIPRI) Reykjavík 18.-19. 



  

45 

4 Deilur um yfirráð og aðgengi 

 

Í þessum kafla eru skoðuð helstu deilumál á milli ríkjanna vegna skiptingar á hafsvæði 

og hvernig leyst hefur verið úr deilumálum hingað til með tilliti til kenninga raunhyggjunnar. 

Það á enginn Norðurpólinn sem slíkan, það er að segja íshelluna enda er hún afar breytileg 

milli ára vegna veðrabreytinga. Styrinn stendur heldur ekki um íshelluna heldur landgrunninn 

og þær auðlindir svo sem gas, olíu og aðra eðalmálma sem mögulega má finna þar. 

Samkvæmt hafréttarsamningi Sameinuðu þjóðanna nær landgrunn strandríkja að lágmarki 

200 sjómílna fjarlægð frá landi en strandríki hafa einnig möguleika á landgrunnsréttindum 

þar fyrir utan. Landgrunnurinn í Norður-Íshafi er meiri en í öðrum úthöfum enda hann nær 

allt að 1200 km út frá strönd Síberíu. Þar liggja þrír neðansjávarhryggir, Alfa hryggurinn, 

Lomonosov hryggurinn og Miðhafs hryggurinn þvert yfirlandgrunninn í Norður-Íshafi og 

tengir Atlantshafshrygginn og Síberíu.125  

Þá er skoðaður áhugi annarra og fjarlægari ríkja, einkum Kína, og þær aðferðir sem 

Kínverjar beita til að öðlast aðgengi og áhrif. Við slíkt ástand getur skapast öryggiskreppa. 

Aðilar Norðurskautsráðsins þurfa að gæta þess að fara sér hægt og passa upp á virðingu á 

milli ríkja til þess að hindra að til verði einhverskonar vopnasamkeppni á svæðinu sem er 

engum til gagns.  

Rússar, Danir og Kanadamenn eiga óleystan ágreining vegna tilkalls þeirra allra til 

svæða við Lomonsovhrygginn. Danir og Kanadamenn deila einnig um eignarhald á Hans-eyju 

sem tengir saman Baffinflóa við Lincolnhaf og aðskilur Ellesmere-eyju frá norður Grænlandi. 

Þá hafna flest ríki þeirri kröfu Noregs að þeir geti upp á sitt einsdæmi eignað sér 200 mílna 

lögsögu út frá Svalbarða og viðurkenna því ekki fiskverndunarsvæði þeirra.126 Þá er þrískiptu 

ágreiningur á milli Rússlands, Kanada og Danmerkur um 2.000 kílómetra langan Lomonosov 

hrygginn. Kanadamenn telja að hryggurinn sé neðansjávarframhald af Ellesmereyju. Danir 

halda því fram að hryggurinn sé áframhald af landsmassa Grænlands og Bandaríkjamenn 
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halda því fram að þar sem Lomonosov hryggurinn sé neðansjávarhryggur og geti hann sem 

slíkur ekki verið áframhald af landsmassa ríkis. 127  Til að leysa ágreining sinn hafa öll þessi 

fjögur ríki gert með sér samkomulag um að kortleggja hafsbotninn nánar. Bandaríkin og 

Kanada eiga óleystan ágreining á milli sín hvað varðar alþjóðlega skiptingu á milli ríkjanna 

sem liggur í gegnum Beaufort haf sem og landgrunnsskiptingu.  

Mynd 2. Tilkall A5 ríkjanna til hafsvæða utan við 200 mílna lögsögu. 128 

 

Ágreiningurinn um landgrunninn þar er á milli Bandaríkjanna og Kanada annars vegar 

og svo Kanada og Danmerkur hinsvegar. Samkomulag um skiptingu svæðisins er einstaklega 

mikilvægt þar sem talið er að mjög gjöfular olíulindir geti verið staðsettar í landi Alaska enda 

hefur svæðið það orð á sér að vera jafnvel næsti Mexíkóflói af fyrirtækjum í 
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olíuiðnaðinum.129 Heilmikil samvinna hefur átt sér stað, Kanada og Banaríkin gerðu með sér 

samkomulag um að kortlagningu á landgrunni ríkjanna sem snúa að norðurskautinu og 

Kanada og Danmörk unnu sameiginlega að jarðfræðirannsóknum á landgrunninum sem 

tengir svæði árið 2007.130 Danir gengu enn lengra því í maí 2008 boðaði danska ríkisstjórnin 

utanríkisráðherra A5 ríkjanna til fundar um útistandandi ágreiningsmál í Ilulissat í Grænlandi. 

Þar var undirritaður sáttmáli, Ilulissat Declaration, um staðfastan samningsvilja ríkjanna til að 

leysa öll ágreiningsmál vegna landgrunnskrafna á norðurskautinu með friðsamlegum hætti. 

Reglurnar eru til staðar og öll A5 ríkin hafa samþykkt að fara eftir þeim.131 Í júlí 2012 lagði 

danskur vísindaleiðangur, sem var gerður án samráðs við Grænlensk stjórnvöld,132 af stað frá 

Svalbarða áleiðis á Norðurpólinn. Tilgangur ferðarinnar var að sýna fram á og sanna það að 

Lomonov hryggurinn væri hluti af landgrunni Grænlands. Ef hægt er að sýna að 

neðansjávarhryggurinn væri náttúrulegur hluti af landgrunni Grænlands má samkvæmt 

hafréttarsamningi Sameinuðu þjóðanna stækka landhelgina ríkisins umfram 200 sjómílna 

markið. Verði niðurstaðan á þann veg mun Danmörk gera kröfu um 150 þúsund 

ferkílómetrasvæði á norðurskautinu. 133 Rússar hafa ekki látið sitt eftir liggja því í mars 2012 

skoraði Vladimir Putin Rússlands forseti á kanadísku ríkisstjórnina að setja á fót sameiginlega 

vísindastofnun til að rannsaka ágreiningsmál er varða norðurskautið og með því hjálpa 

Sameinuðu Þjóðunum að staðsetja ný landamæri á norðurslóðum.134  

Svíar og Finnar hafa ekki sett fram neinar kröfur um landavinninga á norðurskautinu 

þar sem þessi tvö ríki hafa ekki landamæri að Norður-Íshafi eins og hin ríkin. Ísland hefur upp 

kröfur um að fá sömu viðurkenningu og A5 ríkin þó landið eigi hvorki land né haf sem liggur 
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að Norðurskautinu. Nú þurfa A5 ríkin ekki að hafa Ísland með í ráðum þegar rætt er um 

sameiginlega hagsmuni. „Slíkur málflutningur er fimbulfamb“, skrifar utanríkisráðherra Össur 

Skarphéðinsson „ þó ekki væri nema af augljósum landfræðilegum ástæðum: Ísland á bæði 

land og víðfeðm hafflæmi innan norðurheimskautsins. Það er auk þess eina fullvalda ríkið 

sem fellur undir það sem norska ríkisstjórnin hefur kallað hánorðrið, eða High North.“135 

Ólíklegt er samkvæmt undirtektum A5 ríkjanna að Ísland fái samþykki fyrir kröfum sínum um 

að A5 strandríkin innan Norðurskautsráðsins taki ákvarðanir sem varða hagsmuni 

strandríkjanna nema að Ísland sé með í ráðum.136  Á þetta einkum við um ákvarðanir í málum 

sem snúa að þróun svæðisins sem og ákvörðunum um lagaleg, efnahagsleg, vistfræðileg og 

landfræðileg mál. Mikilvægt er fyrir Ísland að tryggður sé sá skilningur meðal annarra þjóða 

að norðurheimskautið nái yfir þann hluta Norður-Atlantshafsins þar sem Ísland liggur. Því 

beri ríkjunum að taka mið að hagrænum, vistfræðilegum, pólitískum og öryggistengdum 

þáttum sem hafa áhrif svo langt suður.137 Slík framkvæmd myndi fullnægja hugmyndafræði 

raunhyggjunnar vegna skyldu leiðtoga að varðveita og tryggja hagsmuni og öryggi ríkisins á 

alþjóðavettvangi.  

Áhugi Kína á norðurslóðum fer vaxandi og Kínverjar hafa markað sér opinbera stefnu í 

málefnum norðurskautsins. Wen Jiabao og fylgdarlið hans kom í opinbera heimsókn til 

Íslands árið 2012. Það vakti athygli heimspressunnar að svo háttsettur kínverskur leiðtogi 

skyldi hefja Evrópuferð sína hér á landi. Þótti það jafnframt vera til marks um aukinn áhuga 

Kínverja á málefnum norðurskautsins. Samkvæmt kínverskum fjölmiðlum var markmið 

heimsóknarinnar að huga að samskiptum landanna sem hefðu farið stigbatnandi og ræða 

viðskipti, jarðhitarannsóknir og málefni Norðurskautsins. Kínverjar telja að svæðið tilheyri 

ekki heimskautaríkjunum fimm heldur sé um að ræða svæði sem allar þjóðir eigi jafnan rétt 
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til. 138 Fræðimennirnir, Linda Jakobson og Jingchao Peng, hjá SIPRI stofnuninni í Stokkhólmi, 

halda því fram að áhugi Kínverja á Norðurskautinu byggist á efnahagslegum ástæðum og því 

hvernig Kínverjar nái að hagnast á nýjum efnahagslegum tækifærum sem verða í boði við 

bráðnun Norðurpólsins.139 Samkvæmt Kínverskum fjölmiðlum þá liggur áhugi Kínverja í legu 

landsins og því að landið sé „tilvalið til rannsókna á norðurljósum, hafstraumum, bráðnun 

jökla, breyttri göngu fiskistofna og virkni eldfjalla“140 og ekki skemmi fyrir að landið sé tilvalið 

til þess að setja upp umskipunarhöfn þegar norðausturleiðin verði tekin í gagnið, sem er 

sama leið og kínverski ísbrjóturinn Snædrekinn fór þegar hann kom við í ágúst 2012. 141 

Hagsmunir Kínverja á norðurslóðum eru einkum vegna siglinga með framleiðsluvörur á 

Evrópumarkað. Leiðin milli Asíu og Evrópu er um 40% styttri þegar farið er yfir Norður-

Íshafið. Á fundi utanríkisráðherra með ráðamönnum í Kína á vormánuðum 2013 koma fram 

að Kínverjar undirbúa nú smíði á styrktum stórskipum til að sigla milli Kína og Evrópu strax á 

næstu árum þvert yfir Norðurpólinn, eftir framtíðarsiglingaleiðinni sem liggur mitt á milli 

norður- og norðvesturleiðarinnar. Kínverjar hyggjast flytja vörur sínar yfir Norðurpólinn í 

kringum árið 2020, en þá er talið að siglingaleiðin verði opin í allt að 4 mánuði á ári. Gangi 

þetta eftir getur falist í því ávinningur fyrir Ísland þar sem Kínverjar álíta Ísland heppilegan 

lokapunkt á siglingaleiðinni.142  En hafa Kínverjar í huga að beita hernaðarlegu valdi til að ná 

markmiðum sínum? Samkvæmt niðurstöðum fræðimannanna Lindu Jakobson og Jingchao 

Peng sem þau birtu grein sinni China´s Arctic Aspirations, þá hefur Kína ekki hernaðarlegan 

áhuga á norðurheimskautinu. Telja fræðimennirnir að áhugi Kínverja beinist alfarið að 

vísindarannsóknum á umhverfis og loftlagsmálum.143 Þessar niðurstöður staðfestir 

varaforseti The Shanghai Institutes of International Studies144 (SIIS). Þannig segir Yang Jian:  
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„Kína hefur lykilhlutverk í því að verja/varðveita norðurskautið“145  En það er ekki þar með 

sagt að Kína geri sér ekki grein fyrir hernaðarlegu mikilvægi norðurskautsins. Því verða 

strandríkin að gera sér grein fyrir því að norðurskautsmálefni eru ekki eingöngu málefni A5 

ríkjanna heldur málefni sem varða heiminn allan.146 Sé þetta viðhorf skoðað út frá 

hugmyndafræði raunhyggjunnar þá er Kína að tryggja það að þeir verði með í spilinu og 

þannig þurfi að viðhalda valdajafnvæginu. Hættan er engu að síður ávallt sú að slíkt stórveldi 

sem Kína er geti beitt afli sínu til fulls til að ná fram markmiðum sínum. 

Evrópusambandið hefur enn sem komið er ekki gert neinar kröfur um landvinninga á 

norðurskautinu, þrjú ríki innan heimskautaráðsins eru aðilar að ESB, Danmörk, Finnland og 

Svíþjóð. 147 Danmörk er eina ríkið sem á landsvæði í gegnum Grænland að Norður-Íshafi þó 

svo að Grænland sé sjálft ekki aðili að ESB. Því gæti það verið sambandinu til framdráttar ef 

Ísland samþykkti aðild, vegna landfræðilegrar staðsetningar landsins við syðri-mörk Norður-

Íshafsins. Ísland gæti því verið í hlutverki fulltrúa sambandsins á besta stað hvað varðar 

siglingaleiðir um Norður-Íshaf. Það má leiða að því líkum að stórir hagsmunaaðilar svo sem 

Evrópusambandið og Kína komi til með að ýta eftir aukinni alþjóðavæðingu á 

norðurheimskautssvæðinu. Svo sem með setningu alþjóðalaga og reglna sem líti þá til 

þverþjóðlegra þátta eins og loftslagsbreytinga og siglinga. Víst er að eftir því sem íshellan 

minnkar því meiri líkur eru á að hafsvæði opnist sem er fyrir utan 200 mílna efnahagslögsögu 

strandríkjanna sem sést á mynd 2. 

 Samkvæmt raunhyggjukenningunum geta stórveldi eins og Kína, Rússland, Bandaríkin 

og Kanada náð fram markmiðum sínum með ýmsum leiðum. Nefna má leiðir eins og 

samvinnu, áhrif, bandalög og ívilnanir eins fríverslunarsamningar innifela og svo einnig 

þvingunum því siðferðið er engin fyrirstaða ef það er fyrir hagsmunum ríkisins. Að sama 

skapi reyna lítil ríki eins og Ísland, Danmörk og önnur norðurlandaríki að tengjast sáttmálum 

og bandalagsmyndunum svo sem  Evrópusambandinu til að ná fram markmiðum sínum. 
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5 Niðurstöður 

 

Í þessum kafla er leitast við að svara spurningum um hvort kapphlaup sé hafið meðal 

ríkja um yfirráð á Norðurpólnum og ef svo hvaða ríki það séu sem keppa um áhrif og 

hversvegna. Jafnframt er skoðað hvort Ísland komi að þessu kapphlaupi og ef svo er þá að 

hvaða marki og hvernig. Þá er fjallað um hvernig breytingar geta komið fram í viðkvæmu 

alþjóðasamstarfi vegna málefna norðurslóða.  

Sagt er að vika sé langur tími í pólitík. Á grundvelli rannsókna hafa vísindamenn áætlað 

að árið 2050 verði íshellan á norðurskautinu farin og eftir standi hafið eitt. Við það breytist 

ekki eingöngu „landslagið“ á hafinu heldur líka „landslagið“ í alþjóðastjórnmálum. Ætla má 

að stefna og markmið þeirra ríkja sem hagsmuni eiga og gera tilkall til auðlinda á svæðinu 

breytist einnig.   

Carl von Clausewitz sagði „Stríð er einungis framhald af stjórnmálum með öðrum 

hætti.“148 Samkvæmt hugmyndafærði raunhyggjunnar eru völd meira en söfnun 

hernaðarlegra úrræða og getu til að beita valdi til að þvinga og stjórna öðru ríki innan 

alþjóðakerfisins. Waltz og aðrir fræðimenn sem aðhyllast raunhyggju sáu valdið sem 

samansafnaða getu ríkjanna. Þannig eru ríki skilgreind í alþjóðakerfinu eftir völdum þeirra en 

ekki starfsemi. Völd gefa ríkinu stöðu í alþjóðakerfinu sem mótar svo hegðun ríkisins. Á 

tímum kalda stríðsins voru tvö stórveldi, Bandaríkin og Sovétríkin. Þessi lýsing 

raunhyggjunnar á við um þau stórveldi. Í dag eru tvö ríki sem gera sig líkleg til að skipta með 

sér hafsvæðinu á Norðurpólnum, það er Kanada og Rússland, eru þessi ríki stórveldi 

norðursins? Þessi ríki eiga meirihlutann af strandlengju Norður-Íshafsins því má velta fyrir sér 

hvort sagan sé að endurtaka sig og að hér séu  komin tvö „stórveldi“ með samskonar hegðun 

til að viðhalda valdajafnvægi sín á milli149  Rússar og Kanadamenn vilja halda öðrum ríkjum 
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og ríkjasamböndum frá norðurslóðum og styrkja samvinnu á milli strandríkjanna með 

samráðsfundum, samanber Ilulissat og Chelsea fundina. Um það eru þeir sammála þó ekki 

hafi náðst sátt um skiptingu hafsvæðisins þeirra í millum.  

A5 ríkin hafa aukið við varnir sínar á norðurslóðum með auknum hernaðarumsvifum og 

sérhæfingu með tilliti til þeirra aðstæðna sem á svæðinu ríkja. Þar hafa Danir, Rússar og 

Norðmenn hafa lagt fram varnaráætlanir sem fela í sér aukna áherslu á norðurslóðir. Stofnuð 

hefur verið sérstök heimskautasérsveit sem fær mannskap og tæki frá her landanna. Rússar 

hafa sjósett nýja ísbrjóta og sent upp langdrægar herflugvélar í eftirlitsferðir umhverfis 

norðurskautsríkin að Íslandi meðtöldu150 og hafa það að markmiði að vera búnir að setja upp 

tíu stórar og mannfrekar leitar og björgunarmiðstöðvar meðfram strandlengju Síberíu fyrir 

2015.151 Finnar og Svíar hafa stungið upp á aukinni samvinnu norðurlandanna með það að 

markmiði að tryggja öryggi og yfirráð ríkjanna á svæðinu. Þá hafa Kanadamenn verið að 

undirbúa varnir gegn þrætum um yfirráð á svæðinu og jafnvel átökum. „Ríkin leggja áherslu 

á viðræður og samvinnu en að þeir búi sig jafnframt undir hið versta.“ 152 Aukning heraflans 

gefur ástæðu til þess að hafa nokkrar áhyggjur en þó getur hernaðaruppbygging einnig aukið 

þá tiltrú manna að áhyggjur séu óþarfar. 153  Með aukinni hernaðaruppbyggingu getur 

skapast öryggistilfinning hjá borgurum. Ríkið virðist þá viðbúið ef til vopnaðra átaka kæmi.  Er 

kapphlaup hafið milli ríkja um yfirráð á Norðurpólnum? Já, kapphlaup er hafið. Rússar hafa 

ögrað og Kanadamenn aukið varnir sínar. Norðmenn hafa sett fram samningsviðmið þar sem 

línan er dregin við Svalbarða. Norðmenn hafa einnig keppst um að sannfæra sig og aðra að 

samstarf þeirra og Rússa sé gott. Heimskautaríkin keppast um það að merkja sér landsvæði 

og þá sér í lagi Rússland, Kanada, Noregur og Danmörk. Bandaríkin hafa ekki getað lagt fram 

kröfur enn enda hefur Bandaríkjaþing ekki staðfest hafréttarsáttmálann. Rússland , Kanada 

og Danmörk þræta um Lomonsovhrygginn meðan Noregur stendur fast á því að Svalbarði sé 
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þeirra. Rússar eru harðákveðnir í því að vera eitt af lykilríkjunum í norðurskautsmálunum, 

þeir hafa aukið hernaðarmátt sinn á svæðinu meira en hinar norðurskautsþjóðirnar. 

Norðurskautið er þeim hernaðarlega mikilvægt sem og að tryggja til frambúðar 

þjóðarhagsmuni ríkisins á svæðinu.154 Sú háttsemi er í anda raunhyggjunnar. „Norðurskautið 

er rússneskt“ sagði Artur Chilingarov leiðangursstjóri sem stýrði leiðangrinum sem kom 

rússneska fánum fyrir á hafsbotni Norðurpólsins árið 2007.155  Rússar hafa ekki sýnt merki 

um að þeir hafi skipt um skoðun hvað þetta varðar. 

Ísland hefur óskað viðurkenningar norðurskautsríkjanna á rétti sínum sem strandríki, 

sem það er samkvæmt grein 76 í hafréttarsáttmálanum 156 og sækist eftir áhrifum á 

ákvarðanatöku og þátttöku í samráðum A5 ríkjanna. Ísland hefur skoðað möguleika á að 

koma upp um- og uppskipunarhöfnum vegna sjóflutninga sem fara um norðurskautssvæðið 

til að fá skerf af kökunni. Hagsmunir Íslendinga liggja í þjónustu við siglingar og 

auðlindavinnslu annarra þjóða ásamt þeim auðlindum sem við erum að nýta í dag og höfum 

verið að nýta frá upphafi byggðar, fiskistofnunum. Utanríkisráðherra hefur talað fyrir 

auðlindum, siglingaleiðum og kostum landfræðilegrar legu landsins og þeim tækifærum sem 

opnast með aukinni skipaumferð. Á hann þar einkum við siglingar með hráefni og vörur yfir 

Norður-Íshafið vegna námuvinnslu á olíu, gasi og steinefnum innan auðlindaþríhyrnings svo 

kallaða sem markast af Austur-Grænlandi, norðan við Ísland og Jan Mayen.157  Já Ísland 

keppir, en á ólíkum forsendum því helsta auðlind Íslendinga er þekking, mannauður og að 

fiskistofnar verði ekki fyrir umhverfismengun vegna aukinnar umferðar flutningaskipa og 

farþegaskipa.  

Samkvæmt hugmyndum Waltz  um skipulagsraunhyggju er um tvær mögulegar leiðir 

að velja þegar um sameiginlega hagsmuni er að ræða. Árásarraunhyggjan á við þegar ríki 

eiga sameiginlegan óvin en litla sameiginlega hagsmuni. Varnarraunhyggja á hins vegar betur 
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við þegar ríki eiga sameiginlegir hagsmuni frekar en sameiginlegan óvin.158  Samskipti 

Íslendinga og Kínverja hafa vakið athygli umheimsins. Þó þjóðirnar séu afar ólíkar að gerð og 

uppruna þá eiga báðar mikið undir opnun siglingaleiða um Norðurpól. Kínverjar hafa gert sig 

gildandi hvað varðar náttúrurannsóknir á svæðinu. Þeir eru öflugari þar en Íslendingar geta 

orðið en Ísland á gríðarlegra hagsmuna að gæta hvað varðar náttúruvernd. Ísland er innan 

A8 ríkjanna og með samstarfi við Íslendinga fá Kínverjar tækifæri til að leggja fram tillögur 

um verkefni á svæðinu í gegnum Norðurskautsráðið. Það er þó háð því að Kínverjar fái 

umsókn sína um áheyrnaraðild samþykkta í maí nk. Ísland gæti hugsanlega verið í aðstöðu til 

að aðstoða önnur lönd, og þar með talið Kína, við samninga um siglingar í gegnum lögsögu 

A5 ríkjanna. Bæði ríkin eiga fjárhagslegra hagsmuna að gæta; Kínverjar af styttri leið á gjöfula 

markaði í Evrópu og Íslendingar af afleiddum störfum og umsvifum vegna hafna og 

auðlindavinnslu. Ríkin geta þannig hagnast af samstarfi. Með siglingum um norðausturleiðina 

og síðar eftir miðjuleið þeirri sem Kínverjar hafa gefið út að muni henta þeim best má gera 

ráð fyrir miklum umsvifum hér á landi og tilheyrandi efnahagslegum ábata. Samstarf getur 

veitt Íslandi þann styrk sem landið nauðsynlega þarf til að standa í fæturnar um 

mengunarvarnir og náttúruvernd gagnvart stórum og voldugum ríkjum á borð við Rússa og 

Kanadamenn sem virðast vera að passa upp á valdajafnvægið (e. Balance of power). Einar 

Benediktsson fyrrum sendiherra Íslands í Bandaríkjunum, NATO og Evrópusambandinu ritar í 

grein sem var meðal annars birt New York Times og International Herald Tribune að Ísland sé 

aftur orðið hernaðarlega mikilvægt vegna áhuga Kínverja. Hann talar mikilvægi þess að 

Bandaríkjamenn endurnýi kynnin og treysti böndin hvað varðar málefni norðurskautsins.159 

Samstarf svo lítils ríkis við stórt ríki á borð við Kína er samt áhættusamt enda hugsa ríki 

ávallt um sína hagsmuni fyrst og fremst. Hættan á öryggiskreppu er ávallt til staðar við slíkar 

aðstæður. Íslendingar þekkja það af raun enda lenti landið í klassískri öryggiskreppu þegar 

varnarlið NATO fór árið 2006 og landið missti hernaðarlegt mikilvægi sitt.  Skyndilega þurfti 
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íslenska ríkið að fara að hugsa um eigin öryggismál.160  Ef horft er á samskipti ríkjanna út frá 

sjónarhorni raunhyggjunnar á Ísland kannski ekki margra kosta völ, það var annað hvort að 

sitja eftir eða stökkva á færið á meðan það gafst og tryggja þannig hagsmuni ríkisins. Á 

kostnað hvers á síðar eftir að koma í ljós, ólíklegt er að lítið ríki eins og Ísland hafi mikið um 

ákvarðanatöku að segja gegn slíku stórveldi. A5 ríkin gætu einnig hafnað samstarfi við Ísland 

vegna Kína enda gæti skapast ójafnvægi og nágrannaríkin gætu talið að þessi samskipti væru 

möguleg ógn við öryggi ríkjanna. Þá er alþekkt sú staða samkvæmt raunhyggjunni að 

samstarfsríkið gæti svikið landið vegna þess að hagsmunir þeirra eru ekki lengur til staðar. 

Slíkt gerðist á Ísland þegar Bandaríkin áttu ekki lengur hagsmuna að gæta hér og lokuðu 

herstöð sinni á Miðnesheiði.  

Það eru þó nokkur óleyst málefni á norðurskautinu sem ekki falla undir 

hafréttarsáttmálann. Á tímabilinu 1958 til 1992 vörpuðu Rússar 18 kjarnaofnum í Norður- 

Íshafið sem sumir hverjir fullhlaðnir af kjarnorkueldsneyti. Fyrir liggur að þessa umhverfisvá 

þarf að hreinsa. Norðurskautssvæðið er heimili allt að einni milljón frumbyggja sem eiga rétt 

á aðkomu að skipulagningu framtíðar svæðisins, sérstaklega um lífsviðurværi þeirra sjálfra 

vegna veiða á selum og hvölum. Ekki má heldur gleyma vandamálum sem fylgja auknum 

siglingum á svæðinu og þeim efnahagslega ávinningi, þróun og umhverfisógn sem aukin 

umferð um norðurskautssvæðið veldur. Eftir því sem líkur aukast á fundi nýrra orkuauðlinda 

á Grænlandi, hefur aukist orðrómur um að Grænlendingar muni sækjast eftir sjálfstæði frá 

Dönum.161 Þó svo að slíkt sé ólíklegt í náinni framtíð þar sem Grænlendingar eru svo 

fámennir og þeir eru undir verndarvæng Dana hvað varnarmál varðar. 
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Lokaorð 

 

Í inngangi var spurt hver ætti Norðurpólinn? Einfalda svarið er að enginn á 

Norðurpólinn, enda getur enginn átt það sem bráðnar og það sem ekkert verður eftir af. 

Flókna svarið er hinsvegar að það eru margir sem vilja eigna sér Norðurpólinn eða öllu heldur 

það sem er undir honum, auðlindirnar. Auðlindir sem eru ríkjunum sem um deila, akkur í að 

eignast eða slá eignarhaldi sínu á. En hversu langt eru strandríkin tilbúin til að ganga í því 

augnamiði að tryggja sér eignarhald? Hvað verður þegar öflug raunhyggjuþenkjandi ríki eins 

og Rússland og Kanada keppast um hafsvæði sem eru umfram 200 mílna lögsögu þeirra? 

Sem stendur ríkir samvinna á milli þessara tveggja ríkja sem kemur fram meðal annars í 

vísindastarfi um rannsóknir á landgrunninum.  Eftir hverju eru Bandaríkjamenn að bíða?  Þeir 

hafa ekki sýnt svæðinu neinn sérstakan áhuga og geta ekki gert kröfu um landgrunnssvæði 

þar sem þingið hefur ekki enn staðfest hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna, en í ljósi 

sögunar þá er ólíklegt að það eitt verði þeim fjötur um fót, ef þeir taka ákvörðun um annað. 

Hvað gerist ef Bandaríkjamenn fá nóg af stórveldistilburðum Rússa sem eru afar ríkjandi? 

Bandaríkin hafa án nokkurs vafa bæði stærsta og öflugasta her í heimi. Þegar stórt er spurt 

verður oft fátt um svör og svörin við þessum spurningum mun sagan skrifa. 

Mikið er talað um að það sé engin spenna á milli ríkja á norðurskautssvæðinu en það 

rýkur ekki nema glóð sé undir. Mesta hættan á ófriði liggur á milli stórveldanna Kanada og 

Rússlands. Staða þeirra er önnur en hinna norðurskautsríkjanna enda eru hagnaðarvonir 

þeirra mestar. Á heildina litið þá lifir hugmyndafræði raunhyggjunnar í alþjóðastjórnmálum 

þar sem ríki munu ávallt hámarka hagnað sinn, jafnvel á siðlausan hátt.  Ríki sem reyna að 

hámarka hagnað sinn munu stinga andstæðinginn í bakið ef það þjónar hagsmunum ríkisins, 

undantekningarlaust. Ætla má að A5 ríkin séu búin að skipta sér beint eða óbeint í fylkingar 

eftir hagsmunum sínum. Þannig má ætla miðað við núverandi stöðu að Bandaríkin halli sér 

að Kanada með aðgerðarleysi sínu. Norðmenn hafa keppst við að halda sambandi sínu við 

Rússa góðu og líklegt að þeir semji við þá um Svalbarða gegn stuðningi þeirra um að 

Svalbarði sé innan Norskrar landhelgi ásamt fiskverndunarsvæðunum. En á hinn bóginn má 

einnig líta svo á að það sé mun meiri efnahagslegur ávinningur, fyrir ríkin, að halda friðinn og 

stuðla að samvinnu meðal ríkjanna.  
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Hver eru fórnarlömbin í þessum pólitísku þrætum? Það eru frumbyggjarnir enda er það 

þekkt í gegnum söguna að þegar stærri ríki ákveða að styrkja stöðu sína með landvinningum 

eru frumbyggjarnir fórnarkostnaðurinn þrátt fyrir að öll ríkin nema eitt hafi velferð 

fumbyggja að leiðarljósi í sínum stefnumótunum um norðurskautið. Frumbyggjar eru 

fámennir og búseta þeirra er afar dreifð um heimskautasvæðið sem gerir þeim erfitt fyrir að 

gæta hagsmuna sinna, sem eru miklir. Frumbyggjar, Íslendingar og Grænlendingar geta 

tapað sínum auðlindum ef þau stóru hafa ekki hag af því að gæta þeirra hagsmuna. 

Grænlendingar eru líkt og frumbyggjar og Íslendingar fámennir með minni getu til að gæta 

hagsmuna sinna.  Jafnvel þó Danir fari með málefni þeirra um norðurskautið eru Danir ekki 

nægjanlega öflugir ef til alvarlegra deilna kæmi milli risanna tveggja. Þótt þeir hafi reynt að 

auka við mikilvægi sitt með því að boða til Ilulissat fundarins í því augnamiði að kveða niður 

orðróm um að kapphlaup sé hafið um auðlindir norðurskautsins. 

Ísland tekur þátt í kapphlaupinu um Norðurpólinn en á öðrum forsendum. Hjá okkur 

eru umhverfismálin, þekking, mannauðurinn og siglingarnar sem skipta mestu en ekki 

landvinningar, þó svo að það yrði ekki fúlsað við þeim ef á þeim væri möguleiki. Ríkisstjórnin 

hefur með beinum og óbeinum hætti leitað samstarfs við Kína og saman geta ríkin beita sér 

fyrir aðgengi að siglingaleiðum og í umhverfis- og mengunarmálum.  Ísland mun beita sér 

fyrir því að Kína verði samþykkt sem áheyrnarríki, ef það gengur ekki nú í maí,  þá síðar. 

Líklegt er að Finnar, Svíar og Íslendingar munu samþykkja áheyrnaraðild ESB og saman munu 

þessir aðilar setja áherslu á umhverfismálin. Rússar og Kanadamenn eru andvígir 

áheyrnaraðild Kína og ESB enda hafa þessir aðilar þá stefnu að Norðurpóllinn verði að 

alþjóðlegu hafsvæði með tilheyrandi alþjóðalögum og reglum. Stefnu sem aðilarnir munu 

reyna að afla fylgis innan alþjóðasamfélagsins. 

Eins og áður hefur verið sagt þá er Ísland lítið ríki í samanburði við hinar þjóðirnar sem 

bítast um yfirráð yfir norðurslóðum. Smæð landsins takmarkar þannig þau úrræði sem 

mögulegt er að grípa til í því augnamiði að gera okkur gildandi kapphlaupinu. Nokkurskonar 

valdajafnvægi má þó ná fram þó ríki sé smátt og ekki eins öflugt og andstæða ríkið. Hér er 

verið að vísa til valdajafnvægis sem skýrir það ástand eða þann sáttmála sem ætlað er að 

koma í veg fyrir að eitthvert eitt ríki verði svo sterkt að það nái að ráða samskiptum og 

deilum. Þannig getur smærra ríki gengið í bandalag með öðrum ríkjum gegn sterkara ríki og 

jafnað þannig völdin, eða leitað náðir valdameira ríkis eftir liðsstyrk gegn ráðandi aðilum.  
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Hér hefur verið stiklað á stóru í málefnum norðurskautsríkjanna – meira hjá sumum en 

minna hjá öðrum – en það væri hægt að taka þetta efni mun dýpra en gert er hér  og væri 

mjög áhugavert að skoða þessi ríki og samskipti þeirra á milli útfrá öryggis- og 

smáríkjakenningum. Þá væri fróðlegt að nota Ísland sem útgangspunkt þegar fjallað væri um 

Ísland í alþjóðakerfinu – því að Ísland er smáríki og hið pólitíska samfélag sér það sem slíkt, 

þó svo að Íslendingar eða íslensk stjórnvöld telji sig oft á tíðum vera stærri en þau í raun eru. 
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