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Útdráttur 

Með ritgerð þessari er ætlunin að skoða hvort innganga Íslands í Evrópusambandið myndi 

veikja eða styrkja stöðu Íslands í málefnum norðurslóða. Til þess að svara þeirri spurningu 

eru þrjár kenningar í alþjóðsamskiptum valdar og greindar út frá efni ritgerðarinnar. Gerð er 

grein fyrir málefnum norðurslóða, s.s aukið aðgengi að auðlindum og opnun siglingaleiða og 

hvaða alþjóðlegu stofnanir starfa í tengslum við svæðið. Einnig er fjallað um stöðu smáríkja 

og þá kosti og galla sem þau hafa af skjóli stærri ríkja eða ríkjasambanda. Stefnur Íslands og 

Evrópusambandsins í málefnum norðurslóða eru bornar saman og skoðað sérstaklega hvort 

Ísland hefði ávinning af því að vera í skjóli Evrópusambandsins í norðurslóðamálum. Ísland 

hefur verið að auka alþjóðlegt samstarf sitt á undanförnum árum og hefur notið skjóls 

alþjóðlegra stofnana á borð við NATO og hefur haft hag af því. Helstu niðurstöður eru þær að 

norðurslóðastefnur Íslands og Evrópusambandsins eiga samleið að mestu leyti og að 

innganga Íslands í Evrópusambandið myndi styrkja stöðu Íslands í málefnum norðurslóða og 

að Ísland stæði sterkara að vígi í skjóli Evrópusambandsins. 



 

Abstract 

The object of this thesis is to explore whether Iceland´s accession into the European Union 

would weaken or strengthen the country’s stance on issues concerning the arctic region. In 

order to come to a conclusion, three theories on international relations are chosen and 

analysed based on the material of the thesis. Several issues regarding the arctic are 

elucidated such as, access to natural resources, the opening of shipping routes and which 

international organizations operate in the area. The status of small states along with the 

pros and cons, which follow the shelter of larger states or unions, will likewise be a point. A 

comparison will be made between Icelandic and European Union policies in regards to the 

arctic and particular attention is paid to whether any gain is to be had in respect to the arctic 

region, should Iceland be sheltered by the EU. Iceland’s collaboration internationally has 

been on the rise in recent years and shelter provided by international organisations like 

NATO has been shown to be beneficial. The results will show that both Icelandic and EU 

arctic region policies are for the most part in tune and that Iceland´s accession into the EU 

would strengthen the country’s stance on said matters and lastly that Iceland would stand 

reinforced if sheltered by the European Union.  

  



 

Formáli 
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stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. Ritgerðin var unnin undir dyggri leiðsögn 

Baldurs Þórhallssonar, prófessors við stjórnmálafræðideild skólans. Færi ég honum 

kærar þakkir fyrir mjög góða leiðsögn. 

Ritgerðin fjallar um norðurslóðastefnu Íslands annarsvegar og 

Evrópusambandsins hinsvegar og það hvort innganga Íslands inn í 

Evrópusambandið myndi styrkja eða veikja stöðu Íslands í málefnum norðurslóða. 

Áhugi minn á norðurslóðamálefnum kviknaði fyrst í námsferð til Brussel þar sem 

höfundur hitti fyrir Stefán Hauk Jóhannesson, aðalsamningamann Íslands vegna 

viðræðna um aðild Íslands að Evrópusambandinu, en hann fjallaði lítillega um stöðu 
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Eftir talsverða umhugsun tók ég þá ákvörðun að fjalla um norðurslóðamálefni og 

flétta þau saman við mikinn áhuga minn á Evrópusambandinu. Ofan á varð síðan 

umfjöllunarefnið um norðurslóðastefnu Íslands og Evrópusambandsins.  

Höfundur vill nota tækifærið og þakka þeim sem veittu aðstoð við vinnslu 

verkefnisins og sérstaklega þakkar höfundur Eyrúnu Huld Haraldsdóttur 

íslenskufræðingi, Gyðu Einarsdóttur alþjóðastjórnmálafræðingi, Ölbu E. H. Hough, 

Signýju Óskarsdóttur og Jódísi Skúladóttur lögfræðingi fyrir yfirlestur og ómetanlega 

aðstoð við gerð ritgerðarinnar.  
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1 Inngangur 

Norðurslóðamál eru ofarlega á baugi í umræðu nútímans og þetta svo til ósnortna svæði 

vekur áhuga manna fyrir margra hluta sakir. Framan af hefur svæðið verið einangrað og 

óaðgengilegt vegna hins mikla hafíss sem hefur lokað svæðinu nánast allt árið um kring en 

með hlýnun jarðar er sú staða að breytast hratt. Í kjölfar þess hefur mikil vakning orðið innan 

alþjóðasamfélagsins og það sem áður var talið verðlaust jaðarsvæði kulda og myrkurs er nú 

að verða eitt eftirsóttasta svæði heims, með miklar orkuauðlindir og sem ný siglingaleið milli 

austurs og vesturs.  

Mörg og ólík ríki eiga hagsmuna að gæta á norðurslóðum og því er það vandasamt að 

finna hina réttu leið að samningum um svæðið sem þjónar hagsmunum allra þessara aðila og 

hefði þó hagsmuni svæðisins fyrst og fremst að leiðarljósi. Hlýnun jarðar hefur í för með sér 

miklar breytingar fyrir svæðið og eru þær bæði jákvæðar og neikvæðar. Neikvæðar 

afleiðingar eru miklar fyrir hið viðkvæma vistkerfi norðursins og hefur til dæmis áhrif á þær 

dýrategundir sem lifa á norðurslóðum. Aukin skipaumferð og vinnsla orkuauðlinda á svæðinu 

eykur einnig hættuna á mengunarslysum. Jákvæðar afleiðingar hlýnunarinnar felast í þeim 

tækifærum sem skapast með opnun siglingarleiða um Norður-Íshaf en þær leiðir stytta 

siglingar frá Asíu til Evrópu og Ameríku. Einnig skapast tækifæri til þess að nýta orkulindir 

sem talið er að finnist á svæðinu. Í dag er Norðurskautsráðið æðsti samráðsvettvangur í 

málefnum norðurslóða en í ráðinu sitja þau ríki sem eiga landsvæði og tilheyra 

norðurslóðasvæðinu og hafa þar hagsmuna að gæta í málefnum svæðisins.1 

Evrópusambandið hefur sýnt vaxandi áhuga á málefnum norðurslóða. 

Höfundi lék forvitni á því að vita hvort stefnur Íslands og Evrópusambandsins færu saman 

og hvort hagsmunum Íslands væri betur borgið innan sambandsins eða hvort aðild myndi 

veikja stöðu landsins á vettvangi norðurslóðamála. Í verkefninu er leitast við að svara þessum 

spurningum og eftirfarandi tilgátur settar fram:  

a. Innganga Íslands í Evrópusambandið myndi styrkja stöðu landsins í málefnum 

norðurslóða. 

b. Norðurslóðastefnur Íslands og Evrópusambandsins falla vel saman. 

                                                      
1
 Arctic Council. 27. apríl 2011. History, of the Arctic Council. Sótt 20 apríl 2012 af: http://www.arctic-

council.org/index.php/en/about-us/arctic-council/history  

http://www.arctic-council.org/index.php/en/about-us/arctic-council/history
http://www.arctic-council.org/index.php/en/about-us/arctic-council/history
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c. Ísland stæði betur að vígi í alþjóðlegu samstarfi á norðurslóðum í skjóli 

Evrópusambandsins. 

Ísland uppfyllir öll skilyrði þess að teljast til strandríkis norðurslóða sem fullvalda eyþjóð 

innan norðurslóðasvæðisins. Þrátt fyrir að Ísland hafi í gengum aldirnar jafnan verið talið á 

mörkum hins byggilega heims hefur búseta þjóðarinnar svo langt í norðri síðastliðin 

ellefuhundruð ár gert land og þjóð að órjúfanlegum parti norðurslóða. Landið er staðsett á 

miðju Norður-Atlantshafi og gæti því gengt lykilhlutverki sem þjónustumiðstöð 

gámaflutninga þegar siglingarleiðir opnast.2 Sérstaða landsins er því talsverð.  

 Í öðrum kafla ritgerðarinnar er fjallað um kenningar en margar kenningar finnast innan 

alþjóðasamskipta og lýsa þær samskiptum ríkja sín á milli. Aukin samvinna hefur átt sér stað 

varðandi norðurslóðir og hafa flest ríkjanna sem þar eiga hagsmuna að gæta sýnt vilja til 

samstarfs og samráðs um málefni sem svæðinu tengjast. Þetta fellur vel að kenningunni um 

frjálslynda stofnanahyggju. Í samstarfi ríkjanna hafa þó komið upp ákveðin átök eða ósætti, 

sem nánar verður fjallað um í verkefninu, og eiga þau samskipti meira skylt við kenninguna 

um raunhyggju. Þessar tvær kenningar hafa ólíka sýn á samskipti ríkja en nýraunhyggja tengir 

þær saman, upp að vissu marki, þar sem hún leggur töluvert meiri trú á samvinnu ríkja innan 

stofnana heldur en raunhyggja gerir en er þó ekki eins frjálslynd gagnvart samstarfi ríkja og 

frjálslynd stofnanahyggja er.3  

Almennt er fjallað um norðurslóðir og helstu álitaefni svæðisins í kafla þrjú í ritgerðinni. 

Þar er fjallað um helstu auðlindir sem talið er að finnist á svæðinu og nýjum siglingarleiðum 

gerð skil.  

Til þess að átta sig betur á því hvaða aðilar og stofnanir fara með málefni norðurslóða 

verður sérstaklega vikið að því í verkefninu hverjir það eru sem helst fara með málefni 

svæðisins og hvernig stjórnsýslu þar er háttað. Í fjórða kafla er fjallað um helstu alþjóðlegu 

stofnanir sem starfa saman á norðurslóðum og hlutverk þeirra, en þau eru Þingmannaráð 

norðurslóða, Norðlæga víddin, Barentsráðið og Norðurskautsráðið.  

                                                      
2
 Utanríkisráðuneytið. 27.-28. mars 2007. Breaking the ice. Development and Maritime Transportation. bls 26. 

Sótt 20 mars. 2013 af: http://www.mfa.is/media/Utgafa/Breaking_The_Ice_Conference_Report.pdf 
3
 Bailes, Alyson. JK. & Heininen, Lassi. Strategy Papers on the Arctic or High North: A comparative study and 

analysis. Institute of International affairs. Centre for small state studies. bls 17-18. Sótt 22. mars 2013 af: 

http://ams.hi.is/sites/ams.hi.is/files/strategy_papers_-_pdf_-_singlepage.pdf  

http://www.mfa.is/media/Utgafa/Breaking_The_Ice_Conference_Report.pdf
http://ams.hi.is/sites/ams.hi.is/files/strategy_papers_-_pdf_-_singlepage.pdf
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Í fimmta kafla er sjónum beint að hugtökunum smáríki og skjól en í kaflanum er farið yfir 

þá kosti og galla sem felast í því fyrir smáríki að leita skjóls hjá fjölþjóðastofnunum. 

Stefnur Íslands og Evrópusambandsins verða í kjölfarið bornar saman í sjötta kafla og 

leitast við að sjá hvort þessir aðilar eiga samleið í málefnum norðurslóða.  

Þá verður í sjöunda kafla sérstaklega litið til stöðu Íslands sem smáríkis í alþjóðlegu 

samhengi og hverjir eru kostir og gallar þess, fyrir landið, að ganga inn Evrópusambandið. Í 

sjöunda kafla verður svo stefna Íslands í málefnum norðurslóða skoðuð sérstaklega úr frá 

skjóli Evrópusambandsins og farið verður í greiningu á þeim tólf liðum sem Ísland hefur sett 

sér að fylgja í stefnu sinni. Í lokin verða svo helstu niðurstöður dregnar saman og spurningum 

svarað.  

Víða hefur verið leitað fanga við öflun heimilda s.s. í bókum og fræðigreinum en einnig er 

litið til opinberra skjala og skýrslna frá aðilum sem fjallað hafa um málefni norðurslóða. 
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2 Kenningar 

Heimsmyndin breytist stöðugt og í sögulegu samhengi hefur hún tekið miklum breytingum, 

ekki síst á undanförnum áratugum. Þetta er mikilvægt að hafa í huga þegar við skoðum 

málefni norðurslóða og þróun þeirra. Hnattvæðingin gerir það að verkum að samskipti þjóða 

eru með allt öðru sniði en áður fyrr og hugmyndafræði um nánari samvinnu milli ríkja hefur 

rutt sér til rúms. Nú er það nánast liðin tíð að Ísland líti á sig sem stakt mengi í stóra 

samhenginu, heldur er frekar litið á ríkið sem part af miklu stærri heild. Samspil þjóðaréttar 

og landsréttar er því mikið í deiglunni og fyrirbæri eins og Evrópusambandið, sem er 

yfirþjóðlegt ríkjasamstarf með einsleitum grundvallarmarkmiðum, eru af ýmsum talin 

skynsamur kostur.4 

Innan alþjóðasamskipta er notast við margar kenningar til þess að útskýra hegðun ríkja.  

Engin ein kenning innan alþjóðasamskipta getur útskýrt hegðun ríkja á tuttugustu og 

fyrstu öldinni án þess að eiga það á hættu á að litið sé fram hjá mikilvægum hluta af 

heildarmyndinni. Enda um að ræða flókið samspil milli ríkja og hagsmuna þeirra auk samspils 

við stofnanir og hlutverka þeirra.5  

Hér á eftir verður fjallað nánar um þrjár kenningar sem teljast klassískar innan 

alþjóðasamskipta og eru mikilvægar innan alþjóðakerfisins, en skoðum þær hér í stuttu máli. 

Fyrst verður fjallað um raunhyggju (e. Realism) en hún er ein af grunnkenningum í fræðum 

alþjóðasamskipta. Þegar greina á hegðun og samskipti ríkja sín á milli gerir kenningin 

ágætlega grein fyrir ástæðum hegðunar ríkjanna, eins og þeirra ríkja sem eiga samskipti sín á 

milli í málum er varða norðurslóðir. Þó að þau samskipti fari að mestu leyti fram á milli innan 

stofnana ríkjanna þá má ekki gleyma því að þessi ríki eru sjálfstæð, ef við undanskiljum 

Grænland, og að þau hugsa fyrst og fremst út frá eigin hagsmunum.Kenningin telur ríki vera 

aðal gerendur í alþjóðlega kerfinu og gerir ráð fyrir að þar ríki stjórnleysi í kerfinu, það er 

mikilvægt að hafa þetta í huga þegar skoða á hegðun þeirra og viðbrögð í 

                                                      
4
 Baldur Þórhallsson. 2006. Hefur Ísland valið sér nýja stærð í alþjóðakerfinu? Rannsóknir í félagsvísindum VII. 

Félagsvísindadeild. Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. Ritstjóri Úlfar Hauksson. bls 631. Sótt 13. Apríl 2013 

af: http://skemman.is/stream/get/1946/8638/23476/1/F%C3%A9lagsv%C3%ADsindab%C3%B3k_2006.pdf  
5
 Bailes, Alyson. JK. & Heininen, Lassi. Strategy Papers on the Arctic or High North: A comparative study and 

analysis. bls 114. 

http://skemman.is/stream/get/1946/8638/23476/1/F%C3%A9lagsv%C3%ADsindab%C3%B3k_2006.pdf
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norðurslóðamálefnum.6 Dr. Jón Ólafsson hefur haldið því fram að kjarni raunhyggju í 

alþjóðasamskiptum sé eingöngu byggður á hagsmunamati hverju sinni og siðferðissjónarmið 

komi aldrei til álita. Jón telur að í alþjóðamálum sé raunhyggjan að mörgu leyti kaldhæðin 

afstaða, vegna þess að þó svo ríki séu á yfirborðinu í samstarfi sín á milli muni þau alltaf 

svíkja hvort annað þegar að slíkt henti.7  

Norðurslóðaríkin eru í ýmiskonar alþjóðlegum samskiptum sín á milli, stundum öll átta 

ríkin en stundum færri. Einnig eiga ríki í samskiptum við utanaðkomandi aðila eins og 

Evrópusambandið og því fannst höfundi áhugavert að skoða þessi samskipti út frá 

raunhyggju. Því var talið mikilvægt að hafa þessa kenningu með.  

Því næst verður fjallað um arftaka raunhyggjunnar eða nýraunhyggjuna (e. Neo-realism), 

en þar hefur fræðimaðurinn Kenneth Waltz látið helst til sín taka. Kenningin leyfir 

raunhyggjuni að þróast áfram og taka skrefið í átt að alþjóðlegum stofnunum og nýtingu 

þeirra, á þeim grundvelli þó að ríkið sem tekur þátt í slíku samstarfi geri það eingöngu á þeim 

forsendum að það græði sjálft á samstarfinu, sem án þeirra gæti ekki lifað af.8 Margrét Cela 

bendir á hversu viðkvæmt ástand býr að baki þeim stöðugleika og friðsemd sem nú er 

ríkjandi þar sem að Norðurslóðaríkin eiga nú í samstarfi af því að það þjónar hagsmunum 

þeirra, en alls óljóst er hvað verður ef að gróðavon og löngunin í meiri völd verður þeim 

hagsmunum yfirsterkari.9 

Síðast en ekki síst verður tekin fyrir kenningin um frjálslynda stofnanahyggju (e. Liberal 

Institutionalism). Ástæða þess að frjálslynd stofnanahyggja var valin auk hinna tveggja er sú 

að raunhyggja og nýraunhyggja ná ekki að útskýra nægilega ástæðuna fyrir því að ríki hafa 

valið það að starfa saman innan stofnana í stað til dæmis tvíhliða samninga á milli ríkja. 

Frjálslynd stofnanahyggja var valin út frá því að hún telur ríki sem eru samtvinnuð í mikla 

samvinnu sín á milli séu mun ólíklegri til þess að leggja í bein átök, og leggi frekar áherslu á 

                                                      
6
 Bailes, Alyson. JK. & Heininen, Lassi. Strategy Papers on the Arctic or High North: A comparative study and 

analysis. bls 17-18. 
7
 Jón Ólafsson. 13 janúar 2009. Launhæðni, kaldhæðni og siðleysi. Fyrirlestur á málþingi EÞIKOS. Háskólanum í 

Reykjavík. Sótt 4 maí 2013 af: http://www.jonolafs.bifrost.is/2009/01/15/launh%C3%A6%C3%B0ni-

kaldh%C3%A6%C3%B0ni-og-si%C3%B0leysi/  
8
 Bailes, Alyson. JK. & Heininen, Lassi. Strategy Papers on the Arctic or High North: A comparative study and 

analysis. bls 18. 
9
 Margrét Cela. Janúar 2012. Norðurslóðir: Hernaðarkapphlaup um náttúruauðlindir, hnattvæðing, eða er 

kannski ekkert að gerast?. Fyrirlestur á vegum Varðbergs. Sótt 3 maí 2013 af: 

http://www.evropuvaktin.is/pistlar/22173/  

http://www.jonolafs.bifrost.is/2009/01/15/launh%C3%A6%C3%B0ni-kaldh%C3%A6%C3%B0ni-og-si%C3%B0leysi/
http://www.jonolafs.bifrost.is/2009/01/15/launh%C3%A6%C3%B0ni-kaldh%C3%A6%C3%B0ni-og-si%C3%B0leysi/
http://www.evropuvaktin.is/pistlar/22173/
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friðsamlega samvinnu.10 Það á afar vel við það starf sem á sér stað innan 

Norðurskautsráðsins sem fjallað verður nánar um í kafla 4.4.  

Ástæða þess að þessar þrjár kenningar voru valdar saman er hins vegar sú að þær taka yfir 

breytt svið alþjóðasamskipta. Ef við líkjum þeim við hægri-vinstri skalan í pólitík, væri ekki úr 

vegi að segja að raunhyggjan sé til hægri, nýraunhyggjan sé hægramegin við miðjuna og 

frjálslynd stofnanahyggja er til vinstri. Þær voru sem sagt valdar saman því þær taka á 

mismunandi sviðum og átökum innan alþjóðasamskipta. 

Kenningar geta þó almennt ekki útskýrt nema hluta af þeim raunveruleika sem við búum 

við eða höfum búið við. Þess vegna eiga fleiri kenningar við umfjöllunarefni þessarar 

ritgerðar þó að þær verði ekki teknar fyrir hér.  

2.1 Raunhyggja (e. Realism) 

Raunhyggja eða raunhyggjukenningin, eins og hún er líka kölluð, er ekki ný af nálinni. Upphaf 

kenningarinnar í alþjóðasamskiptalegu samhengi má rekja til upphafs sjálfrar 

fræðigreinarinnar alþjóðasamskipta. Kenninguna sjálfa í almennu samhengi má hins vegar 

rekja miklu lengra aftur en það, eða allt aftur til Þúkýdídesar sem var uppi árin 460-406 fyrir 

Krist en Þúkýdídes var forngrískur sagnfræðingur. Þá er raunhyggjan einnig rakin til frægra 

stórmenna og heimspekinga á borð við Niccolo Machiavelli sem skrifaði meðal annars 

Furstann árið 1532 og Thomas Hobbes sem er höfundur Leviathan árið 1651. Þeir tveir síðast 

nefndu, héldu því báðir fram að menn hegðuðu sér eftir eigin löngunum og hagsmunum. 

Machiavelli og Hobbes vildu báðir meina að hæstráðandi innan hvers ríkis, eða 

þjóðhöfðinginn, væri eini maðurinn í hverju ríki sem hefði það vald að geta tryggt að friður 

ríkti innan ríkisins en að á milli ríkja væri stjórnleysi við völd.11   

Grundvöllur að sígildri raunhyggju er hugmyndin um mannlegt eðli. Maðurinn er dýr og 

því í eðli sínu árásargjarn og er hann þess vegna alltaf á varðbergi vegna óttans um að þurfa 

að drepa eða vera drepinn. Raunhyggjan gengur út frá þeirri grunnhugmynd að 

einstaklingurinn hugsi alltaf fyrst og fremst um eigin hagsmuni og sé því í stanslausri leit að 

völdum til þess að tryggja stöðu sína. Þessi hegðun einstaklinga gerir það að verkum að gildi 

                                                      
10

 Dunne, Tim. 2004. Liberalism. The Globalization of the World Politics, 3. útgáfa, ritstj. John Baylis og Steve 
Smith, 161-184. New York: Oxford University Press. bls 110. 
11

 Wilkinson, Paul. 2007. International Relations. A Very Short Introduction. Oxford University Press Inc. New 

York. bls 2. 
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og viðmið samfélagsins einkennast af þessum hugsunarhætti. Hegðun ríkja einkennist því af 

eiginhagsmunabaráttu og ávinningi þess valds sem síðan smitast út í alþjóðakerfið. 

Raunhyggja eins og við þekkjum hana í dag kemur fyrst upp á millistríðsárunum og hefur 

verið ráðandi kenning innan alþjóðasamskipta upp frá þeim tíma. Kenningin efldist meira og 

meira eftir því sem á tuttugustu öldina leið og var hún mjög viðeigandi og lýsandi fyrir það 

ástand sem ríkti á milli ríkja, bæði eftir lok síðari heimsstyrjaldarinnar og á meðan Kalda 

stríðinu stóð en einnig eftir að Kalda stríðinu lauk. Raunhyggjan hefur einna best náð að 

útskýra hegðun ríkja í þátttöku þeirra í hinu alþjóðlega kerfi og óhætt er að segja að 

raunhyggjan hafi átt mikið fylgi meðal fræðimanna innan alþjóðasamfélagsins. Með 

breyttum tímum og aukinni hnattvæðingu hefur fókusinn færst frá ríkjum sem 

aðalgerendum til fórnarlamba gerendanna og áhrifa sem þau verða fyrir, enda hefur 

samvinna á alþjóðlegum grundvelli innan alþjóðlegra stofnana færst mikið í aukana á nýrri 

öld sem og í enda þeirrar síðustu.12  

Þannig hefur hugmyndin breyst frá því að litið sé á hvert ríki sem einstakan þátttakanda 

sem fer sínu fram án tillits til umhverfis og aðstæðna og yfir í það að líta á ríki sem part af 

hnattrænni heild sem verður að taka tillit til.  

Eitt helsta einkenni raunhyggju er það að hún telur að í alþjóðasamskiptum og 

alþjóðastjórnmálum ríki almennt stjórnleysi og að skynsamlegt sé fyrir ríki að keppast um 

öryggi og völd.13 Í rauninni er hægt að líta á raunhyggjuna sem einskonar mótsvar/andsvar 

gegn hughyggju (e. Idealism) sem heimspeki Kants byggðist á og sem Plató var 

upphafsmaður að. Áhersla þessara fræðimanna var að á milli ríkja ríkti samkeppni og 

stjórnleysi. Þessir fræðimenn fengust allir við að svara sömu spurningunni um hegðun á milli 

ríkja eða borga. Þúkýdídes reyndi sem dæmi að útskýra þá valdabaráttu sem átti sér stað á 

milli Spörtu og Aþenu, en svar hans var heldur í formi sögulegrar skýringar um hegðun og 

athafnir sem áttu sér stað á milli þessara tveggja borga. Þúkýdídes komst að þeirri 

niðurstöðu að „Hinir sterku gera það sem þeir vilja og hinir veiku þola það sem þeir verða“.14 

                                                      
12

 Haynes, Jeffrey. Hough, Peter. Malik, Shahin & Pettiford, Lloyd. 2011. World Politics. Pearson Education 

Limited. bls 116-117 & 119. 
13

 Dunne, Tim og Brian C. Schmidt. (2004). Realism. Í The Globalization of the World Politics, 3. útgáfa, ritstj. 
John Baylis og Steve Smith, 161-184. New York: Oxford University Press. bls 162-5. 
14

 Doyle, Michael W. (1997). Ways of War and Peace. New York: W.W. Norton & Company. bls 81. 
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Þetta þýðir í raun það að stór og valdamikil ríki gera það sem þeim listir og smáríki þurfa að 

þola þann yfirgang sem getur hlotist af gjörðum stærri ríkja.  

Ef við berum saman samskipti Íslands og Bretlands í Þorskastríðinu er ljóst að Bretar 

bjuggu yfir miklum hernaðarmætti sem hefði með lítilli fyrirhöfn náð að granda íslenska 

flotanum og í raun hefðu þeir auðveldlega getað náð fram sínum vilja. Þess vegna er 

Þorskastríðið mjög gott dæmi um samskipti tveggja þjóða með ólíkan bakgrunn, þ.e. annars 

vegar sem er heimsveldi með mikinn hernaðarstyrk og sögu um heimsvaldastefnu sem alla 

jafna fór sínu fram, og hins vegar smáríkið Ísland sem er herlaus þjóð. Sú hugmyndafræði að 

valdamikil ríki geti gert það sem þeim sýnist á alþjóðavettvangi gengur ekki upp þar sem 

afleiðingar af slíkri hegðun gætu komið þeim í koll í stóra samhenginu, raunhyggjan 

viðurkennir þó hag smárra ríkja sem getur falist í samúð alþjóðasamfélagsins í átökum við 

stærri ríki.15  

Sagnfræðingurinn Guðni Thorlacius Jóhannesson hefur talað um „vald hinna veiku“ sem 

rauða þráðinn í Þorskastríðunum. Þar byggir hann á því að ekki sé hægt að ganga út frá þeim 

styrk sem stærð og hernaðargeta ríkja búa yfir þar sem í alþjóðlegu samhengi hefði það haft 

slæm áhrif fyrir Breta að nýta sér yfirburði sína til þess að fá vilja sínum framgengt gagnvart 

Íslandi. Í þessu dæmi á því hughyggjan betur við en þar er áherslan meiri á tengsl ríkja á 

öllum sviðum og hið mikla vægi þjóðaréttar þar sem hagsmunir ólíkra ríkja eru samofnir á 

grundvelli samstarfs og samninga. Staðreyndin er að minnsta kosti sú að Ísland náði að koma 

sínum markmiðum fram að mestu leyti í baráttu við heimsveldi og þar hafði því smáríki í raun 

betur í baráttu við heimsveldi.16 Á tímum Þorskastríðsins var Ísland í skjóli NATO og er enn, 

Bretar gengu hart fram í tilraun sinni til að ná fram hagsmunum sínum. En þarna kemur 

berlega í ljós hversu mikið smáríki geta notið góðs af því að vera í skjóli stærri ríkja eða 

hernaðarbandalaga eins og NATO. Vegna Kalda stríðsins gátu Bretar í raun ekki litið framhjá 

hernaðarlega mikilvægri staðsetningu landsins og beittu því ekki öllu afli sínu til þess að 

vinna Þorskastríðin.17 Ef við lítum til norðurslóða gæti Ísland notið góðs af því að vera í skjóli 

Evrópusambandsins ef til einhverskonar átaka og valdabaráttu kæmi á svæðinu þar sem að 
                                                      
15

 Guðni Th. Jóhannesson. (2006). Þorskastríðin þrjú: saga landhelgismálsins 1948-1976. Reykjavík: 

Hafréttarstofnun Íslands. bls. 153-154. 
16

 Guðni Thorlacius Jóhannesson. (2004, 27. október). Vald hinna veiku. Ísland og stórveldin í kalda stríðinu. 

Kistan. Sótt 10. febrúar 2013 af: 

http://www.kistan.is/default.asp?sid_id=28001&tre_rod=004|&tId=2&fre_id=39779&meira=1 
17

 Guðni Th. Jóhannesson. (2006). Þorskastríðin þrjú: saga landhelgismálsins 1948-1976. bls. 154-155. 

http://www.kistan.is/default.asp?sid_id=28001&tre_rod=004%7C&tId=2&fre_id=39779&meira=1
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smáríki getur átt erfitt með að standa vörð um sína hagsmuni gegn svo öflugum ríkjum sem 

eiga hagsmuna að gæta á norðurslóðum. 

Hugmyndir Morgenthau um raunhyggju einkenndust af áherslu á valdagræðgi og þörfinni 

fyrir að stjórna öðrum, sem að hans mati, var ríkjandi þáttur mannlegs eðlis einstaklinga. 

Hann sagði að hegðun ríkja byggðist á hagsmunum þeirra en ekki tilfinningu ríkisstjórna í 

hverju landi. Raunhyggjan nær aftur á móti ekki til þeirra siðferðislegu tilfinninga sem ríki 

telja sig hafa, að mati Morgenthaus. Í bókinni Politics Among Nations, sem Morgenthau gaf 

fyrst út árið 1948 og margir álitu að væri grunnrit í alþjóðlegum samskiptum, sagði 

Morgenthau frá hugmyndum sínum um sex grundvallarreglur raunhyggjunnar.  

Í fyrsta lagi segir Morgenthau frá því að raunhyggjan hafi hlutlægar reglur sem eiga rætur 

sínar að rekja í mannlegu eðli og ríkja einnig í stjórnmálum. Í öðru lagi segir hann að 

hagsmunir sem séu skilgreindir sem völd, séu aðalundirstaða raunhyggjunnar. Í þriðja lagi 

segir Morgenthau að skilgreiningin á völdum eða hagsmunum sé hlutlaus en geti breyst með 

tímanum. Í fjórða lagi er vitund um siðferðilegt mikilvægi pólitískra aðgerða. Í fimmta lagi 

neitar hann að taka siðferðilega staðla eins ríkis sem algilda og í sjötta og síðasta lagi telur 

hann að munurinn á pólitísku raunsæi og öðrum hugmyndum sé mjög mikill. Þar viðheldur 

pólitískt raunsæi sjálfstæði stjórnmálanna á opinberum vettvangi.18  

Náttúrulögmál ræður ríkum í hinu alþjóðlega kerfi samkvæmt Morgenthau og því hljóta 

ríki að lenda í styrjöldum aftur og aftur í baráttunni um það hver lifir af. Aftur á móti er það 

valdajafnvægi sem kemur í veg fyrir að stríðsástand sé, valdajafnvægi sem stjórnast af 

bandalögum ríkja og hver hernaðarmáttur þeirra er, til dæmis með margpólakerfi. Minna 

jafnvægi ríkir milli ríkja ef kerfið sem er ríkjandi er tvípóla eins og á tímum Kalda stríðsins. Ef 

skoðuð er gagnrýni sem nýraunhyggjan hefur þurft að glíma við má benda á orð Ben 

Rosamond sem sagði til dæmis að raunhyggjan eigi erfitt með að útskýra Evrópusamstarfið.  

 Hann byggir þá skoðun sína á því að kennismiðir hafi ekki skoðað Evrópusamrunan neitt 

sérstaklega, og heldur ekki þá samninga sem ríki hafa gert innan samstarfsins. Kennismiðirnir 

                                                      
18

 Morgenthau, Hans. J. (1954). Politics Among Nations: The struggle for power and peace. New York: Alfred. A 

Knopf Inc. bls 4-15. 
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segja þó um Evrópusambandið að samningarnir milli ríkjanna séu afleiddir samningar, þ.e.a.s 

einn samningur leiðir af öðrum.19  

Í beinu framhaldi af klassískri raunhyggju er rökrétt að fjalla um nýraunhyggjuna. Það sem 

skilur helst á milli klassískrar- og nýraunhyggju er fyrst og fremst sá áherslumunur sem 

kenningarnar leggja á samsetningu alþjóðakerfisins í því hvernig stjórnleysið kemur fram og 

hvernig valdið dreifist.  

2.2 Nýraunhyggja (e. Neo-realism) 

Nýraunhyggja er ein af áhrifameiri afbrigðum raunhyggjunnar. Kenningin nær vel utan um 

spurningar sem oft er spurt innan fræðanna eins og til dæmis hvers vegna alþjóða pólitík er 

eins og hún er og hvers vegna ríki keppast yfir höfuð hvert við annað. Kenningin á vel við um 

alþjóðasamskipti og stjórnmál, en þegar kemur að innanlands pólitík og erjum á 

nýraunhyggjukenningin ekki eins vel við. Kenningin nær vel að útskýra hvers vegna eitthvað 

er gert á einn hátt frekar en annann, ásamt því að útskýra hvernig ríki munu hegða sér hvert 

gagnvart öðru. Kenningin fjallar í megindráttum um það hvernig alþjóðakerfið stjórnast af 

stjórnleysi, eða lýtur engu miðstýrðu valdi, en kenningarnar komu fyrst fram á sjónarsviðið 

nokkrum áratugum eftir að hugmyndin um nútíma raunhyggju varð til.  

Robert O. Keohane segir að nýraunhyggjumenn telji að alþjóðlegt samstarf milli ríkja hafi 

aukist stöðugt síðan í seinna stríðinu og hafi nú hugsanlega náð hæstu hæðum með 

Evrópusambandinu og samruna ríkjanna innan samstarfsins. Þetta aukna samstarf á milli 

ríkja segja nýraunhyggjumenn að sé afleiðing þess að ákveðin ríki hafi öðlast stöðu leiðandi 

ríkis (e. Hegemon state) innan alþjóðlega kerfisins sem aftur á móti verður til þess að 

stöðugleiki myndast og opnar á raunverulegan möguleika á friði og öryggi ríkja sem tilheyra 

kerfinu. Til þess að viðhalda stöðugleika innan alþjóðlega kerfisins þurfa yfirburðir leiðandi 

þjóðar/þjóða að halda hlutfallslegum yfirburðum sínum.20 

Kenneth Waltz skrifaði tímamótabókina Theory of International Politics árið 1979, sem segja 

má að sé eitt frægasta ritið í alþjóðasamskiptum. Waltz lagði áherslu á að aðgreina 

raunhyggju og nýraunhyggju með því að benda á muninn á þeim og sagði hann að 

                                                      
19

 Rosamond, Ben. (2000). Theories of European Integration. The European Union Series. London: MacMillan 

Press. bls 34. 
20

 Keohane, Robert O. (2005). After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy. New 

Jersey: Princeton University Press. bls 31. 
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meginmunurinn á raunhyggju og nýraunhyggju væri umgjörðin sem héldi utan um 

kenningarnar. Waltz hafði þá skoðun að áherslan hjá hinni klassísku raunhyggju hefði verið á 

það hvert eðli ríkjanna væri og þannig mætti yfirfæra það yfir á það hvernig mannlegt eðli er. 

Hugmynd Waltz var sú að það væru kerfin sem skiptu aðalmáli, eða það er að segja hvernig 

kerfin væru uppbyggð. Fyrir honum var það formgerðin sem var aðalmálið. Þannig taldi hann 

að aðgerðir eða það hvernig hlutirnir væru gerðir skipti meira máli heldur en hvað væri gert. 

Hann hélt því fram að umgjörðin utan um nýraunhyggjuna væri byggð á því að alþjóðleg 

stjórnmál byggðu á stjórnleysi.21  

Kenning Waltz miðaðist út frá uppbyggingu alþjóðlegra stjórnmála. Hann sagði að vöntunin á 

æðra valdi yfir ríkjum væri þess valdandi að stjórnleysi væri ríkjandi, sem sagt að vöntun væri 

á einskonar yfirþjóðlegu kerfi. Slíkt kerfi myndi draga úr hugsanlegri óæskilegri hegðun ríkja 

sem þau gætu annars ekki haft mikla stjórn á. Eingöngu það að hafa æðra vald myndi 

mögulega breyta hegðun ríkja og hafa áhrif á hana. Hvert og eitt ríki gegnir ákveðinni stöðu 

innan kerfisins, en ríkin búa sjálf til kerfin. Staða hvers og eins ríkis ræðst síðan af getu þeirra 

og völdum.22  

Annar munur á þessum tveimur kenningum, raunhyggjunni annarsvegar og 

nýraunhyggjunni hinsvegar er hvernig þær sjá alþjóðlega kerfið en nýraunhyggjumenn trúa 

því að alþjóðlega kerfið skipti töluvert meira máli en raunhyggjumenn vilja trúa. Fylgjendur 

nýraunhyggju eru á þeirri skoðun að öll ríki reyni að sanka að sér eins miklum völdum og þau 

mögulega geta og í raun meiri hlutfallslegum völdum en þau raunverulega eiga að hafa. 

Þetta er ástæðan fyrir því að sum ríki vilja ekki stunda samvinnu við önnur ríki þrátt fyrir að 

það geti gagnast þeim mjög mikið, þau eru hrædd um að hin ríkin hljóti hugsanlega 

hlutfallslega meira vald við samstarfið. Þetta hefur til dæmis verið rauði þráðurinn í orðræðu 

þeirra sem eru á móti aðild að Evrópusambandinu, sem eftir efnahagshrun er líklega 

meirihluti þjóðarinnar, en þar er óttinn við framsal ríkisvalds oft ástæða þess að menn vilja 

ekki einu sinni sjá hvað slík aðild gæti gert fyrir land og þjóð.23 Þá segja nýraunhyggjumenn 

að ríki tryggi best sitt eigið öryggi með því að ná hlutfallslega meiri völdum en hin ríkin. Því 
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miður veldur þessi hugsunarháttur því að ríkin fyllast tortryggni hvert út í hvort annað og 

hræðast það að önnur ríki geri eitthvað á þeirra hlut eingöngu til þess að verða ennþá 

sterkari og fái hlutfallslega meiri völd.24  

Af þessu leiðir að gerð milliríkjasamninga er oft flókin og byggð á tortryggni. Hvert ríki sem 

gerist aðili að slíkum samningi horfir til þeirra hagsbóta sem samningurinn færir en jafnframt 

er litið til þess hvort samningurinn muni á einhvern hátt skaða eða skerða réttindi eða 

valdastöðu ríkisins.  

John J. Mearsheimer er sammála Waltz um að megináhersla nýraunhyggju sé að ríkin 

leggi höfuðáherslu á að halda því jafnvægi sem skapast hefur á milli ríkja og að ríki séu sífellt í 

samkeppni sín á milli um völdin. Mearsheimer segir að það sé lagið á formgerðinni sem valdi 

því að á milli ríkja ríki stjórnleysi án nokkurs yfirþjóðlegs valds sem er ástæða þess að ríki fara 

í stríð, en ekki vegna mannlegs eðlis.25  

Nýraunhyggjan fylgir nokkrum forsendum varðandi alþjóðakerfið sem eru nauðsynlegar til 

þess að hægt sé að útskýra hvers vegna ríki hugsa fyrst og fremst um að tryggja eigin hag og 

þá valdabaráttu sem á sér stað í þeirri keppni. Ef við skoðum málið aðeins nánar er ljóst að 

þessar forsendur eru mismunandi áhrifavaldar og eru notaðar til þess að skilja betur hvað 

liggur á bakvið kenninguna. Ein af forsendunum er til dæmis sú að ríki búa öll yfir 

einhverskonar yfirburðum sem geta þó verið mjög misjafnir á milli landa og eiga það til að 

breytast með tímanum. Þó geta ríki aldrei verið viss um það hvort að önnur ríki ætli að reyna 

að beita sér fyrir því að breyta jafnvæginu á völdum sem ríkir eða hvort að hin ríkin séu 

nægilega ánægð til þess að viðhalda núverandi ástandi. Nýraunhyggjan gengur út frá því að 

öll ríki séu skynsöm og að markmið þeirra sé að hámarka völd ríkisins og að auka lífsgæði sín. 

Þá er það líka eitt af meginmarkmiðum ríkja að einfaldlega lifa af og því er öryggi ríkisins afar 

mikilvægt. Þegar tekið er tillit til allra þessara þátta sem nefndir hafa verið og ríki ná að 

uppfylla allar forsendurnar þá eru ríki hugsanlega komin í þá stöðu að geta haft áhrif á 

valdajafnvægið milli þeirra og annarra ríkja. Þannig gætu ríki komist í þá aðstöðu að geta 

breytt valdajafnvæginu sín á milli, eða að minnsta kosti að halda þeim stöðugleika sem fyrir 
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er, séu þau á annað borð ánægð með hvernig þeirra staða er. Í raun eru ríki alltaf að reyna að 

styrkja stöðu sína á alþjóðlegum vettvangi. Þess vegna, samkvæmt kenningunni, ætti það að 

vera óhugsandi að ríki afsali sér fullveldi sínu til yfirþjóðlegra stofnana og veiki þannig sína 

eigin stöðu á alþjóðlegum vettvangi og styrki þannig annarra stöðu í leiðinni.26 Samkvæmt 

Waltz hafa valdamikil ríki jafnan meiri áhrif heldur en valdaminni ríki í alþjóðasamskiptum þó 

að engin munur sé á hegðun þeirra. Þannig birtist áhrifastaða ríkjanna í samskiptunum fyrst 

og fremst á valdastöðu þeirra.27 Þetta er áhugavert út frá samskiptum ríkja innan 

Norðurskautsráðsins, sem er æðsti samráðsvettvangur, en þar er mikill valdamismunur á 

milli aðildarríkjanna. Áhrifastaða ríkjanna, út frá nýraunhyggjuni er mjög misjöfn. Verður þá 

að telja áhrifastöðu Íslands innan Norðurskautsráðsins veika, miðað við ríki á borð við 

Rússland, Kananda og Bandaríkin. 

Kenningar frjálslyndrar stofnanahyggju eru um margt líkar nýraunhyggju. Meginmunurinn 

er fólginn í því hversu ólík áhersla er lögð á samvinnu í alþjóðakerfinu. Samkvæmt 

nýraunhyggju er samvinna einungis möguleg þegar ríkin hagnast á því og þar skipta átök og 

samkeppni mun meira máli. Hins vegar líta talsmenn nýfrjálslyndrar stofnanahyggju á 

stofnanir sem eins konar tæki til að ná fram samvinnu og málamiðlun milli ríkja. 

2.3 Frjálslynd stofnanahyggja (e. Liberal Institutionalism)  

Frjálslynd stofnanahyggja eins og við þekkjum hana í dag sprettur eins og Fönix upp úr ösku 

seinni heimstyrjaldar. Menn höfðu á skömmum tíma att tvær afar stórar og dýrar 

heimstyrjaldir sem höfðu ekki bara kostað alltof mörg mannslíf og valdið mjög alvarlegu 

samfélagslegu tjóni, heldur einnig verið afar dýrkeyptar innviðum ríkjanna sem háðu þær og 

urðu fyrir þeim. Stríðin höfðu verið svo dýrkeypt að stjórnmálaelítunni í Evrópu var ekki 

lengur til setunnar boðið. Lagt var upp með breytt kerfi sem myndi stuðla að friði og 

sameiningu ríkja í Evrópu. Hið nýja mótsvar Evrópubúa gegn stríði var að auka samstarf á 

milli ríkja innan Evrópu, og áttu menn þann draum stærstan að þetta samstarf gæti komið á 

varanlegum friði á milli ríkja í Evrópu. Þessi hugmynd varð til þess að sex Evrópuríki stofnuðu 

það sem við þekkjum í dag sem Evrópusambandið. Þessi tilraun manna til þess að koma á 
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samstarfi og samþættingu efnahagslegra hagsmuna virkaði og hefur haldist allt til dagsins í 

dag.28  

Kenning frjálslyndrar stofnanahyggju segir í grundvallaratriðum að maðurinn sé góður að 

upplagi. Hún er sammála hugmyndum raunhyggjunnar um að ríkið sé einn mikilvægasti 

hlutinn í alþjóðasamskiptum, en það sem kenningarnar eru ekki sammála um er það að 

frjálslynd stofnanahyggja lítur á alþjóðlegar stofnanir og frjáls félagasamtök sem mjög 

mikilvæga þátttakendur innan alþjóðlega kerfisins en raunhyggjumenn trúa ekki að þessar 

stofnanir séu svona mikilvægar.29  

Hugmyndir kenningarinnar eru mun jákvæðari heldur en raunhyggjan og segja má að þeir 

kennismiðir sem aðhyllist kenninguna hafi heldur meiri trú almennt á mannlegu eðli og að 

samvinna á milli ríkja innan stofnana sé mun skynsamari lausn á hinni eilífu baráttu á milli 

ríkja. Aukin samvinna á milli ríkja ætti að skila miklu betri efnahagslegum afköstum auk þess 

sem það ætti að skila betra siðferði samfélaga. Því ætti slík samvinna að vera betra aðhald 

fyrir ríki til þess að koma í veg fyrir stríð, óréttlæti, mannréttindabrot og þann misskilningi 

sem getur orðið á milli leiðtoga ríkja sem hafa komið af stað stríðum.30  

Hægt er að draga verulega úr líkum þess að stríð skelli á með mikilli samvinnu ríkja innan 

stofnana. Fylgjendur frjálslyndrar stofnanahyggju benda réttilega á að þar sem ríki eru 

samtvinnuð í mikla samvinnu fara samskipti þeirra að langmestu leyti fram friðsamlega og án 

nokkurra átaka, ef frá eru talin átök sem eiga sér stað við borð og með orðum. Þó er ekki 

hægt að koma algjörlega í veg fyrir stríð eða óréttlæti, þrátt fyrir að hægt sé að draga 

verulega úr líkum þess eins og áður var sagt. Með auknu frelsi mannsins er hægt að koma á 

lýðræði og frjálsum mörkuðum og með því má koma í veg fyrir mikla kúgun sem getur átt sér 

stað á slíkum mörkuðum. Fylgjendur frjálslyndu stofnanahyggjunnar telja að vopnuð átök 

séu orðin algjörlega úrelt aðferð við að útkljá deilur á milli ríkja. Þess vegna skiptir það máli 

að alþjóðastofnanir haldi réttlæti á lofti ásamt því að sjá til þess að jafnræðis sé gætt á milli 

borgara og að allir njóti sömu grunndvallarréttinda. Þá er einnig mikilvægt að alþjóðalögum 

sé fylgt.31  
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Ríki verða háðari hverju öðru með aukinni samvinnu sem ýtir undir frekari samskipti sem 

veldur því að lokum að ríkin verða mjög háð hverju öðru. Þess vegna hafa breytingar sem 

verða innan ríkja, til dæmis innan Evrópusambandsins, bein eða óbein áhrif á önnur ríki sem 

eru í samstarfi með þeim.32 

Frjálslynd stofnanahyggja afsannar hugmyndafræði raunhyggjunnar um að ríki þurfi alltaf 

að sækjast eftir frekari völdum og að annað ríkið græði alltaf á því að næsta ríki tapi (e. Zero-

sum game), en frjálslynda stofnanahyggjan sýnir fram á það að með samvinnu geti allir aðilar 

grætt.33  

Eins og hér hefur verið rakið eiga þessar þrjár stefnur í grunninn margt sameiginlegt þó að 

þær byggi hver á sínu sjónarhorninu. Eins og sagan hefur sýnt fram á var klassísk raunhyggja 

allsráðandi á árum áður en með breyttri heimsmynd og aukinni hnattvæðingu hefur hún nú 

látið í minni pokan fyrir nýrri hugmyndafræði. Tvær síðari kenningarnar sem hér var fjallað 

um hafa heldur aukið fylgi sitt. Í dag aðhyllast menn því frekar nýraunhyggju og frjálslyndri 

stofnanahyggju sem passa betur við hugmyndir manna um alþjóðlega samvinnu sem nær í 

dag yfir mörg svið mannlífsins í heiminum.  

Þegar horft er á stöðu Íslands sem smáríkis í því mikla kapphlaupi sem nú er hafið að 

auðlindum og tækifærum norðurslóða er mikilvægt að líta til þessara kenninga til þess að 

reyna að útskýra samskiptin milli norðurslóðaríkjanna. Horfa verður til þess hve ólík staða 

þessara ríkja er, hvort heldur er út frá efnahagslegu, hernaðarlegu eða stærðarlegu tilliti.   
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3 Norðurslóðir 

Ýmist er talað um norðurslóðir eða norðurskautið þegar fjallað er um svæðið kringum 

Norðurpól. Þetta getur verið ruglingslegt og misjafnt er hvernig menn skilgreina þetta svæði. 

Norðurpóllinn sjálfur er nyrsti staður á jörðu þar sem allir lengdarbaugar mætast. Póllinn er 

staðsettur í miðju Norður-Íshafinu en umhverfis hann eru hinar svo kölluðu norðurslóðir. 

Norðurslóðasvæðið fellur ekki undir eina ákveðna skilgreiningu en ýmist er miðað við 

heimsskautsbaug eða heimskautahringinn sjálfan (66°33´N). Þessi skilgreining tekur mið af 

sumar- og vetrarsólstöðum þar sem árið skiptist í sex mánaða birtutímabil og sex mánaða 

myrkrað tímabil. Samkvæmt skilgreiningunni um heimskautsbaug fellur Ísland aðeins að 

litlum hluta innan svæðisins. Önnur skilgreining er að miða við 10°C meðalhita í júlí. Einnig 

hefur verið horft á skilin milli hins kalda Íshafssjávar annnars vegar og hlýrri Atlantshafsins 

hins vegar eða trjálínu eða skógarmörk í norðri í þeirri merkingu að þar geti skógur ekki vaxið 

sökum íss og kulda.34  

Samkvæmt þróunarskýrslu norðurslóða (e. The Arctic Human Development Report 

(AHDR)) er svæðið skilgreint vítt og fellur Ísland allt innan þeirrar skilgreiningar en þá 

skilgreiningu má sjá á myndinni hér að neðan en einnig má til samanburðar sjá skilgreiningu 

Samstarfshóps um vöktun norðurslóða (e. Arctic Monitoring and Assessment Programme 

(AMAP)) og heimskautsbaug.35  

Bláa línan skilgreinir heimsskautsbauginn sjálfan, rauða línan markar skilgreiningu 

þróunarskýrslu norðurslóða og sú græna markar skilgreiningu samstarfshóps um vöktun 

norðurslóða.  
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Mynd 1: Útskýringamynd af mismunandi skilgreiningum norðurslóða. Eftir W.K. Dallmann, Norwegian Polar Institute.
36

 

 

3.1 Almennt um norðurslóðir 

Svæðið er gríðarstórt og fjölbreytt en það sem þó einkennir svæðið er hið þurra og kalda 

loftslag, sífreri í jörðu allt árið um kring á stórum svæðum auk hinna skörpu skila árstíðanna 

með myrkum vetrum en björtum sumrum. Svæðið samanstendur af Norður-Íshafi, 

norðurhluta Kanada, Alaska, Rússlandi, Grænlandi, Noregi, Atlantshafi, Barentshafi, 

Svalbarða og Íslandi.37 

Hver þjóð ræður sinni efnahagslögsögu innan svæðisins en þess utan gilda 86. og 87. gr. 

Hafréttarsamnings Sameinuðu þjóðanna en þar er fjallað um úthöfin og frelsi þjóða til 

siglinga og ýmissa annarra athafna, þó innan ákveðinna marka.38  
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Í miðju norðurskautssvæðisins er Atantshafið umkringt fornum meginlandsflekum 

Norður-Ameríku, Evrópu og Asíu sem tengjast með fjallakeðjum og lág- og hálendum 

sléttum. Að svæðinu liggja fimm strandríki en þau eru Bandaríkin, Kanada, Rússland, Noregur 

og Danmörk í gegnum Grænland. Þar sem svæðið er að miklum hluta hulið ís og snjó hefur 

endurspeglun sólarljóss mikil áhrif á hitastig í heiminum, þannig veldur bráðnun íssins hærra 

hitastigi á jörðinni (e. Global warming). Þetta hefur bæði jákvæðar og neikvæðar afleiðingar 

en með bráðnun hafíss opnast fyrir nýjar auðlindir en bæði Barentshaf og Beringshaf eru 

auðug af fiski og einnig eru miklar orkulindir á svæðinu að talið er. Annað sem gerist við 

bráðnunina er að siglingarleiðir opnast frá austri til vesturs og breytir það miklu í 

vöruflutningum.39  

Þar sem Ísland fellur í heild innan norðurslóðasvæðisins samkvæmt skilgreiningunum hér 

að ofan, sem eru jafnframt þær algengustu, hefur það ákveðna sérstöðu miðað við önnur ríki 

sem eiga hagsmuna að gæta á svæðinu. Ísland hefur þannig, alla tíð, tryggt afkomu sína með 

nýtingu auðlinda norðursins. Þannig má benda á að Grænland fellur allt innan svæðisins en 

það heyrir undir og telst hluti af Danmörku. Reykjavík er nyrsta höfuðborg í heimi og sú eina 

sem fellur undir norðurslóð. 40  

3.2 Auðlindir norðurslóða 

Norðurslóðasvæðið er gríðarlega auðugt af náttúruauðlindum en vegna staðsetningarinnar 

eru þetta vannýttustu náttúruauðlindir á jörðinni. Helstu auðlindirnar sem finnast á svæðinu 

eru olía og gas en einnig eru þar aðrar auðlindir s.s ýmsar tegundir af málmum auk 

fiskistofna sem þar finnast. Talið hefur verið að allt að 30% ófundinna gaslinda og 13% 

olíulinda megi finna á svæðinu en þessar tölur byggja þó á líkindareikningi og ber því að taka 

með fyrirvara. En hvað sem öðru líður er ljóst að svæðið er gríðarlega spennandi kostur og 

að auðlindir er þar að finna þó að óljóst sé um magn þeirra.41  

Landmælingar Bandaríkjanna (e. The US Geological Survey (USGS)) hafa gert víðtækar 

rannsóknir á umfangi olíu og gasauðlinda á svæðinu og gáfu það út árið 2008 að líkindi séu á 

því, miðað við þeirra útreikninga, að finna megi 90 billjón tunnur af olíu, 1.669 trilljón ferfet 
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af gasi og 44 billjón tunnur af fljótandi gasi. Þrátt fyrir þessar miklu auðlindir sem taldar eru 

leynast á norðurslóðasvæðinu er ljóst, að gríðarlega flókið og kostnaðarsamt verður að 

nálgast þær þó svo að aðgengi verði sífellt betra við minnkun íshellunnar. Þannig hafa sumir 

dregið það í efa að það sé í raun hagfræðilega raunhæfur kostur að nálgast þessar auðlindir 

vegna landfræðilegra annmarka. Þannig sé svæðið gríðarlega kalt og ísjakar loki ennþá, og í 

sjáanlegri framtíð, siglingarleiðum stóran hluta árs og langt sé á markaði. Vegna hinnar 

sérstæðu stöðu þurfi gríðarlega kostnaðarsaman útbúnað, s.s ísbrjóta og sérútbúin 

olíuflutningaskip sem henta þessu kalda umhverfi.42  

Á myndinni hér fyrir neðan má sjá yfirlit yfir hafís á norðurslóðum. Á myndinni sést hversu 

stóran hluta svæðisins hafísinn þekur en dökkblái liturinn merkir 0% hafís en dökkfjólublái 

liturinn merkir 100% hafís.  

 

Mynd 2: Myndin sýnir kort af hafís og mismunandi þykkt hans frá árinu 2009.
43
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Nú þegar er hafinn umtalsverður undirbúningur að olíu- og gasvinnslu við jaðar Norður-

Íshafs í Barentshafi og gert er ráð fyrir að í framhaldinu færist vinnslusvæðin inn á Norður-

Íshafið sjálft. Þessar miklu auðlindir eru taldar skipta miklu máli þegar litið er til orkuþarfa 

mannkyns í framtíðinni og því mikilvægt að vanda vel til verka þegar kemur að því að 

rannsaka, skilgreina og vinna þær auðlindir sem á svæðinu eru, án þess að umhverfið hljóti af 

því skaða.44  

Fræðimaðurinn Lassi Heininen segir að miklar breytingar eigi sér stað á norðurslóðum og 

ekki eingöngu á umhverfislegar, heldur einnig á pólitískum og efnahagslegum vettvangi.45  

3.3 Siglingar á norðurslóðum 

Eins og fjallað hefur verið um í köflunum hér að framan er hlýnun jarðar þess valdandi að 

nýjar siglingaleiðir eru nú að opnast og skapa tækifæri sem áður voru ekki til staðar vegna 

hafíss árið um kring. Þessar breytingar opna nýjar flutningsleiðir milli austurs og vesturs og 

hefur alþjóðasamfélagið sýnt þessum nýju tækifærum í vöruflutningum mikinn áhuga. Hér 

verður stuttlega fjallað um þessar leiðir og hverjir það eru sem helst koma til með að nýta sér 

þær.46  

Norðvesturleiðin (e. Northwest passage) svokallaða liggur frá Beringssundi til vesturs um 

eyjasundið meðfram ströndum Alaska og Kanada og tengist Atlantshafinu milli Labrador og 

Grænlands. Þessi leið er mjög torfarin vegna íss og kulda.47 Jan Gunnar Winther frá Polar 

Research Institute í Noregi hefur bent á að norðvesturleiðin sé þó ekki eins torfarin og haldið 

hefur verið fram, vegna bráðnunar íss en hann tekur þó fram að Norð-Austurleiðin sé 

greiðfærari.48 
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Þegar siglt er frá Asíu eða austur Rússlandi gegnum Beringsund, norður fyrir Norðurhöfða 

í Noregi og suður fyrir Jan Majen, milli Grænlands og Vestfjarða Íslands og til Kanada eða 

Bandaríkjanna er talað um Norð-Austurleið (e. Northern Sea Route/Northeast passage).49 

Samkvæmt greiningu Per Jessing sérfræðings í skipaflutningum, eru að líkurnar á því að af 

reglulegum skipaflutningum eftir norðurleiðinni milli Evrópu og Asíu litlar á næstu áratugum, 

því sem lítið sé um hafnir og stoðkerfi á siglingaleiðinni. Aðrar ástæður þess að hann heldur 

því fram að litlar líkur séu á þessari siglingaleið, eru meðal annars, þær að þau skip sem geta 

siglt á svæðinu séu orðin gömul og fá. Hann bendir einnig á að tímasparnaðurinn sem myndi 

nást með þessum siglingaleiðum sé minni en áætlanir gefa í skyn vegna þess að skyggni er 

almennt slæmt á svæðinu, skipin fara hægar um norðurskautshöf vegna hættu á ísjökum, og 

oft er þörf fyrir aðstoð ísbrjóta sem tefja myndi fyrir siglingum.50 

Norðaustur-leiðin skiptist raunar í tvennt, annars vegar er talað um innri leið en hins vegar 

ytri leið, þetta má sjá á myndinni hér að neðan.  
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Mynd 3: Siglingaleiðir á norðurslóðum.
51

 

 

Innri leiðin svokallaða er strandsiglingarleið og liggur með ströndum Síberíu til Múrmansk 

sem er eina höfnin á allri leiðinni sem nánast er íslaus allt árið. Þaðan er siglt Vladivostok í 

austri. Ytri leiðin liggur hins vegar úr vestri milli Nýjalands og Franz Jósefslands áfram hjá 

eyjunum Seernaya Zemlja, Nýju-Síberíueyju og Vrangeleyju um Beringsund. Vegna hlýnunar 

er nú minnkandi hafís á þessari leið yfir sumartímann. Þetta er góður kostur fyrir rússnesk 

eða asísk flutningafyrirtæki til að koma vörum sínum á markaði í vestri, hvort heldur til 

Ameríku eða Evrópu. Vert er að taka fram að hvort heldur sem hlýnun jarðar heldur áfram 

eða ekki er ljóst að siglingar um svæðið munu aukast til muna í nánustu framtíð þar sem 
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olíuútflutningur Rússa mun aukast verulega og talið hefur verið að Múrmansk komi til með 

að verða stærsta olíuútflutningshöfn heims áður en langt um líður. 52  

Mikil þörf er fyrir innflutta orku bæði í Evrópu og Norður-Ameríku og líta þessir aðilar á 

olíuútflutining Rússa sem lið í því að tryggja orkuöryggi sitt og þurfa þar með ekki að stóla 

einvörðungu á olíuflutninga frá Miðausturlöndum og Mið-Asíu.53 
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4 Alþjóðlegar stofnanir og svæðisbundin samvinna á 
norðurslóðum 

Segja má að alþjóðlegar stofnanir og svæðisbundin samvinna sem tengjast norðurslóðum 

séu að sækja í sig veðrið eftir því sem áhugi á svæðinu eykst. Markmið samvinnunar er að 

tryggja að stöðugleiki ríki almennt á norðurslóðum. Því er efling samvinnu á milli meðlima 

eða ríkja innan stofnananna afar mikilvæg. Ef horft er til þróunar alþjóðlegs samstarfs í 

Evrópu eftir seinni heimstyrjöldina má sjá hversu mikið var lagt upp úr því að ríki nytu 

ávinnings af samstarfinu. Í framhaldinu urðu ríkin svo víxlháð að þau reyndu eftir fremsta 

megni að komast hjá átökum.54 Þetta ýtir undir þá skoðun margra hugsuða, eins og Alyson 

Bailes hefur bent á, að á tuttugustu og fyrstu öldinni sé raunhyggjukenningin ekki nægjanleg, 

ein og sér, til að takast á við það flókna alþjóðlega samstarf sem þróast hefur. Bailes bendir 

einnig á að engin ein stefna geti skilgreint samskipti þjóða á norðurslóðum.55  

Upphaf samvinnu um málefni norðurslóða má rekja aftur til loka Kalda stríðsins. Á 

svipuðum tíma jókst mikilvægi svæðisins og pólitískt samstarf jókst á milli 

norðurslóðaríkjanna. Í fyrstu var helst um samvinnu vegna ákveðinna málefna og stakra 

grannsvæða að ræða. Í því samhengi voru stofnuð Vestnorræna ráðið árið 1985 og síðar 

Barentsráðið árið 1993. Á síðasta hluta síðustu aldar voru verkefnin orðin þess háttar að þau 

kröfðust víðtækari þáttöku og samvinnu milli ríkja sem tilheyrðu svæðinu, enda eru málefni 

eins og mengun og umhverfisvernd ekki einkamál eins ríkis heldur frekar verkefni 

alþjóðasamfélagsins. Það var á þessum grundvelli sem Norðurskautsráðið var stofnað.56 

Samstarf er grundvöllur þess að framfarir og þróun svæðisins geti átt sér stað. En með 

framförum er til dæmis átt við mjög aukna umhverfisvernd og að nýting á orku verði 

raunveruleiki. Samstarf vegna málefna norðurslóða er nauðsynlegt til þess að hægt sé að 

bregðast við þeim hröðu breytingum sem eiga sér stað á svæðinu. Nánast er ógerlegt að 
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leysa úr þeim verkefnum sem skapast nema með samstarfi þeirra ríkja sem hlut eiga að 

máli.57  

Í svæðasamstarfi á norðurslóðum gegnir Norðurskautsráðið stóru hlutverki og má segja að 

það sé leiðandi í sínu starfi á sviði rannsókna, vöktunar svæða og aðgerða sem vinna að 

umhverfisöryggi og að sjálfbærri þróun á norðurslóðasvæðinu. 

Hér á eftir verður fjallað Þingmannaráð norðurslóða, Norðlægu víddina og Barentsráðið sem 

skipta nokkru máli í þróun og sögu málefna norðurslóða. Nokkuð ítarlega verður síðan fjallað 

um Norðurskautsráðið og samstarfshópa því tengdu vegna mikilvægi ráðsins, bæði almennt 

en þó sérstaklega fyrir Ísland.  

 

4.1 Þingmannaráð norðurslóða  

Þingmannaráð norðurslóða (e. Conference of Parliamentarians of the Arctic Region) var 

stofnað sama ár og Norðurskautsráðið eða árið 1996. Ráðið á rætur sínar að rekja til ársins 

1993 þegar þingmenn norðurslóða hófu formlegt samstarf með ráðstefnu sem haldin var í 

Reykjavík. Ráðið var formlega stofnsett árið 1994. Með ráðstefnunni var ætlunin að styðja og 

undirbúa stofnun Norðurskautsráðsins.  

Á ráðstefnum þingmannaráðsins koma saman hópur sérfræðinga og þingmanna frá 

ríkisstjórnum átta ríkja: Noregs, Íslands, Finnlands, Rússlands, Svíþjóðar, Bandaríkjanna, 

Kanada og Danmörku. Ásamt þeim eiga fastafulltrúa í þingmannanefndinni þjóðþing 

Norðurlandanna, Kanada, Rússlands, Bandaríkjanna og Evrópuþingsins. Helstu verkefni 

þingmannaráðsins voru skilgreind á áttundu ráðstefnu þess sem var haldin árið 2008 en þau 

varða málefni hafsins, heilbrigðismál, aðlögun að loftslagsbreytingum og þróun 

staðbundinna orkulinda á norðurskautssvæðinu.58  

 Á níundu á ráðstefnu Þingmannaráðs norðurslóða sem haldin var í Kaupmannahöfn árið 

2010 sagði Anton Vasiliev, fulltrúi Rússlands í Norðurskautsráðinu, að hann teldi samstarf 

ríkjanna fimm vera lykilatriði í því að tryggja stöðugleika, festu, frið og öryggi á 
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norðurslóðum. Hann byggði á því að aðeins þessi lönd hafi landgrunn að norðurslóðum og 

ætli að víkka það út í samræmi við alþjóðalög. Noregur var fyrsta ríkið til að gera slíkt en 

Sameinuðu þjóðirnar (e. Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS)) samþykktu 

útfærslu þeirra árið 2009.59  

Á tíundu ráðstefnu Þingmannaráðs norðurslóða sem haldin var á Akureyri 5.- 7. september 

2012 gaf ráðið út yfirlýsingu í fimmtíu og einum lið, sem fjallar um stjórnsýslu á 

norðurslóðum og Norðurslóðaráðið, efnahagsleg tækifæri á norðurslóðum og aukna þróun 

lífsgæða á svæðinu. Í yfirlýsingunni hvetur Þingmannaráðið ríkisstjórnir Norðurskautsríkjanna 

átta, Norðurskautsráðið og stofnananir Evrópusambandsins til þess að hefja umræður um 

þróun Norðurskautsráðsins í formleg samtök þar sem ríkin átta samþykkja sáttmála sín á milli 

sem gæfi þeim bindandi framkvæmdavald.60  

 

4.2 Norðlæga víddin 

Norðlæga víddin (e. Northen Dimension) á rætur sínar að rekja til inngöngu Svíþjóðar og 

Finnlands í Evrópusambandið árið 1995. Með inngöngu þessara landa inn í sambandið jókst 

athygli Evrópusambandsins á norðlægum slóðum til muna og ljóst var að málsaðilar gerðu 

sér allir grein fyrir mikilvægi samvinnu þeirra á milli.61 

Norðlæga víddin er samráðsvettvangur Íslands, Noregs, Rússlands og Evrópusambandsins, 

en helstu áherslur Norðlægu víddarinnar eru málefni sem snerta jaðarsvæði í Norður-Evrópu 

og svæði í Rússlandi sem liggja að þeim. Eystrasaltslöndin bættust síðan inn í hópinn með 

inngöngu ríkjanna í Evrópusambandið árið 2004, en með inngöngu þeirra jókst vægi málefna 

norðurslóða og ákveðið var að formbinda norðlægu víddina með ráðherrafundum annað 

hvert ár og reglulegum samráðsfundum á milli Rússlands, Íslands, Noregs og 

Evrópusambandsins, þar sem embættismenn hittast. Áherslur Norðlægu víddarinnar hefur 

verið að færast æ norðar á bóginn og er hlutur norðurslóðamálefna farinn að vaxa mikið. 

Rétt er þó að taka fram að málefni Eystrasaltssvæðisins eru enn talin mikilvæg. Þessi aukna 
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áhersla á norðurslóðamálefni Norðlægu víddarinnar hefur leitt til þess að samstarf 

víddarinnar við Norðurskautsráðið og Barentsráðið hefur aukist og styrkst. Helsta 

samstarfsverkefnið þeirra á milli er á sviði sjálfbærrar þróunar.62  

Helstu samstarfsmálefni innan Norðlægu víddarinnar er á sviði umhverfis- og 

mengunarvarna, en auk þess eru lagðar áherslur á að viðhalda menningu 

norðurslóðasvæðanna. Þá eru önnur málefni eins og almannaheill og flutningar einnig í 

deiglunni, en í ljósi þeirra nýju tækifæra sem felst í opnun hafsvæða og siglingaleiða þá eru 

skipaflutningar, og hvernig þeim skuli vera hagað, orðnir mikilvægt málefni eins og áður 

hefur komið fram.63  

Norðlæga víddin er að verða nokkurskonar regnhlífasamtök yfir fjórum ráðum norðursins 

(e. Four Councils of the North) eða Norðurskautsráðinu, Barentsráðinu, Eystrasaltsráðinu og 

Norrænu ráðherranefndinni. Tvisvar hafa verið haldnir fundir á vegum Norrænu víddarinnar 

til þess að samræma betur það starf sem verið er að vinna á vegum ráðanna fjögurra. Þetta 

er gert til þess að einfalda starfið og til að koma í veg fyrir tvíverknað og til samvirkni.64  

Ef horft er til kenninganna eiga slík regnhlífasamtök, sem Norðlæga víddin er orðin, vel við 

frjálslynda stofnanahyggju. En í þessu samstarfi á milli ráðanna fjögurra græða allir á því að 

vinna saman að sameiginlegum hagsmunum.  

 

4.3 Barentsráðið 

Árið 1993 var Barentsráðið (e. Barents Euro-Arctic Council) stofnað, af frumkvæði 

Norðmanna. Í Barentsráði eru allar Norðurlandaþjóðirnar ásamt Evrópusambandinu og 

Rússlandi. Á sama tíma og Barentsráðið var stofnað var einnig stofnað Byggðasamband 

Barentsvæðisins (e. Barents Regional Council) sem eru systrasamtök Barentsráðsins á 

sveitastjórnarstigi. Barentsráðið er samstarfsvettvangur aðildarríkjanna þar sem fjölmargir 

starfshópar eru starfræktir innan ráðsins. Málefnin eru mörg og margbreytileg og sem dæmi 
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má nefna umhverfismál, tollamál, efnahagssamvinnu auk björgunar- og flutningsmála. 

Samstarfshópar sem starfa innan Byggðasambands Barentssvæðisins eru á sviði orkumála, 

menningarmála, menntunar- og rannsókna ásamt heilbrigðis- og þjóðfélagsmálum. 

Alþjóðaskrifstofa ráðsins hefur verið starfrækt í Kirkens í Noregi síðan árið 2008, en vaxandi 

umsvif ráðsins svo og aukinn utanaðkomandi áhugi á starfinu, varð til þess að 

alþjóðaskrifstofan var opnuð og nokkur ríki fengu áheyrnaraðild að ráðinu. Þessi áheyrnarríki 

eru; Bretland, Frakkland, Japan, Bandaríkin, Kanada, Holland, Pólland, Ítalía og Þýskaland.65 

Íslendingar hafa talað fyrir því að tengja mætti Barentsráðið með formlegum hætti við 

Norðurskautsráðið til dæmis með því að halda sameiginlega ráðherrafundi beggja ráðanna 

samtímis. Ekki þyrfti slík sameining að draga úr miklvægi ráðanna heldur gæti hún leitt til 

frekari styrkingar þeirra beggja, auk þess að betri nýting á fjármagni og mannauði næðist.66 

Berlega má sjá að þessar stofnanir og bandalög eru gríðarlega mikilvæg til þess að stuðla 

að framþróun og uppbyggingu á norðurslóðasvæðinu. Eins og að framan má sjá eru flestar 

þessara stofnana og bandalaga að stefna að sömu markmiðum, en þau eru náttúruvernd, 

sjálfbærni, verndun menningarsamfélaga, sjálfbær þróunn og orku- og samgöngumálefni svo 

fátt eitt sé nefnt.  

Löndin sem tilheyra Norðurskautsráðinu starfa flest innan annara stofnana eða bandalaga 

sem heyra undir málaflokk norðurslóða. Stefna þessara landa hefur að undanförnu ýtt 

verulega undir það að Norðurskautsráðið verði gert að höfuðvettvangi í málefnum 

norðurslóða. Hér á eftir verður fjallað ítarlega um Norðurskautsráðið og samstarfshópa þess.  

 

4.4 Norðurskautsráðið 

Norðurskautsráðið (e. Arctic Council) var stofnað formlega árið 1996 með Ottowa 

yfirlýsingunni, en hugsunin á bak við stofnun ráðsins var að skapa umræðuvettvang þar sem 

ríkjum sem liggja að Norðurheimsskaustsvæðinu er gert kleyft að stuðla að samstarfi, 

samskiptum og samhæfingu í málefnum norðurslóða. Norðurskautsráðið kom í stað 

umhverfisáætlunar Norðurskautsins (e. Arctic Environmental Protection Strategy eða AEPS) 

en AEPS var stofnað í júní 1991 í Rovaniemi í Finnlandi. Rovaniemi samþykktin sem ætluð var 
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til verndar heimsskautsvæðinu, var undirrituð af öllum átta umhverfisráðherrum 

Norðurskautsríkjanna. Tilgangur samþykktarinnar var sá að ríkin myndu deila með sér 

upplýsingum og vinna í sameiningu að þróun áætlana og loks að setja upp sameiginlegar 

áætlanir til umhverfisverndar.67  

Í upphafi voru tvö meginmarkmið með starfi Norðurskautsráðsins. Þau voru að viðhalda 

upphaflega markmiði umhverfisáætlunar norðurskautsins (AEPS) um almenna verndun 

vistkerfis heimskautsvæðisins annars vegar og hinsvegar að stuðla að samvinnu aðildarríkja 

Norðurskautsins í málefnum sem snertu mengun, þ.e. að samhæfa þær aðgerðir sem farið 

væri í á norðurslóðum og draga verulega úr eða vinna að fyrirbyggjandi aðgerðum varðandi 

mengun.68 

Fullgildir meðlimir og stofnaðilar í Norðurskautsráðinu eru átta talsins: Noregur, Ísland, 

Finnland, Rússland, Svíþjóð, Bandaríkin, Kanada og Danmörk fyrir hönd Grænlands og 

Færeyja. Ásamt fullgildum meðlimum og stofnaðilum eiga frumbyggjar á norðurslóðum 

einnig fasta aðild að Norðurskautsráðinu. Þau samtök frumbyggja eru sex talsins:  

Í fyrsta lagi má telja Saami Council (SC) sem eru samtök Sama sem búa á Kólaskaga og í 

norðurhluta Skandinavíu;  

Í öðru lagi eru það Inuit Circumpolar Council (ICC) sem eru samtök Inúíta á Grænlandi 

(Danmörk), Kanada (USA), Alaska, Chukotka (Rússland);  

Í þriðja lagi eru það samtök Aleut International Association (AIA);  

Í fjórða lagi eru það samtök Gwich’in Council International (GCI), sem eru samtök 

frumbyggja sem búa í Bandaríkjunum og Kanada;  

Í fimmta lagi eru það samtök Russian Arctic Indigenous Peoples of the North (RAIPON) 

sem eru samtök frumbyggja sem búa í norðari hluta Rússlands;  

og í sjötta lagi eru það samtök Arctic Athabaskan Council (AAC).69 
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Megin málaflokkarnir sem frumbyggjarnir taka þátt í fjalla um málefni sjálfbærrar þróunar 

og umhverfisverndar á norðurslóðum, enda eru þessir málaflokkar eitt helsta markmið 

frumbyggjanna.  

Skipst er á formennsku í Norðurskautsráðinu, en Svíþjóð gegnir formennsku nú til sumars 

2013 en þá hafa öll ríkin gegnt formennsku og hefst þá nýr hringur með formennsku Kanada 

sumarið 2013.70 

Innan Norðurskautsráðsins eru starfandi vinnuhópar sem eru samsettir af fulltrúum sem 

eru sérfræðingar frá ráðuneytum aðildarríkjanna, ásamt fulltrúum frá opinberum stofnunum 

og vísindamönnum. Til þess að skilja betur mikilvægi þessara hópa og starfa þeirra verður 

farið yfir helstu starfsemi þeirra í stuttu máli.  

1. Samstarfshópur um verndun hafsins (e. Protection of the Arctic Marine Environment, 

(PAME)) leggur mesta áherslu á fyrirbyggjandi varnir gegn mengun sjávar í Norður-

Íshafinu. Markmið starfshópsins er að draga verulega úr eða stöðva alfarið mengun 

á norðlægum slóðum. Því markmiði stefnir hópurinn á að ná með því að starfa í 

samræmdum aðgerðum með sjó- og landsstöðvum. Með þessum samræmdu 

aðgerðum er ætluninn að varðveita hinn mikilvæga líffræðilega fjölbreytileika 

Norður-Íshafsins og svæða sem liggja að því. Unnið er að svæðisbundnum 

framkvæmdaáætlunum, en sem dæmi má nefna að samstarfshópurinn hefur þegar 

gefið út nákvæmar leiðbeiningar um hvernig haga skuli flutningi á olíu á milli 

olíuvinnslustöðva og skipa á svæðinu. Umhverfisráðuneytið hefur séð um þátttöku 

Íslendinga í samstarfshópnum í nánu samráði við sjávarútvegsráðuneytið 

(sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið), en Siglingastofnun hefur einnig tekið þátt 

í sérfræðinganefnd samstarfshóps um siglingar á norðurslóðum.71   

 

2. Samstarfshópur um verndun lífríkis á norðurslóðum (e. Conservation of Arctic Flora 

and Fauna, (CAFF)) aflar upplýsinga og heldur utan um hvert ástand lífríkis 

norðurslóða er hverju sinni og stuðlar að leiðum til varðveislu líffræðilegs 

fjölbreytileika í umhverfinu. Þessi vinna er afar brýn. Rannsóknir, eftirlit og vöktun á 
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vistkerfum, búsvæðum og tegundum er megináhersla samstarfshópsins og með því 

er fylgst með öllum breytingum og aðlögun sem lífríkið á norðurslóðum gengur í 

gegnum vegna loftslagsbreytinga og vegna breyttra umhverfisskilyrða af manna 

völdum. Sem dæmi um rannsóknir sem CAFF-samstarfshópurinn hefur unnið að 

mætti nefna yfirlitskort þeirra af gróðurfari á norðurslóðum þar sem skráðar eru 

sjaldgæfar plöntur og útbreiðsla þeirra. Þá hafa verið gerðar verndaráætlanir fyrir 

nokkrar fuglategundir og válistar fyrir sjaldgæf dýr og plöntur. CAFF-

samstarfshópurinn hefur ásamt þessu gefið út skýrslu um verndaráætlun á 

norðurslóðum og líffræðilegan fjölbreytileika. Þátttaka Íslendinga í CAFF-

samstarfshópnum er í gegnum Náttúrufræðistofnun og er hópurinn með 

skrifstofuhúsnæði á Akureyri og stendur Ísland straum af stórum hluta 

rekstrarkosnaðar hópsins.72  

 

3. Samstarfshópur um umhverfisvá (e. Emergency Prevention, Preparedness and 

Response, (EPPR)) starfar sem samstarfs- og samráðsvettvangur 

Norðurskautsríkjanna við að finna fyrirbyggjandi lausnir á hverslags umhverfisvá. 

Hópurinn leitast við að skoða hvernig best sé að bregðast við umhverfisslysum á 

norðurslóðum af mannavöldum og vegna náttúruhamfara, ásamt því að meta ýmsa 

áhættuþætti og gæta hvaða viðbúnaðar er þörf. Megináhersla EPPR-

samstarfshópsins er lögð á öryggi við flutning og vinnslu gass og olíu ásamt öryggi í 

flutningi á þrálátum eiturefnum og geislavirkum efnum.73  

 

4. Samstarfshópur um sjálfbæra þróun (e. Sustainable Development Working Group, 

(SDWG)) er eins og nafnið gefur til kynna samstarfshópur sem sinnir málefnum um 

sjálfbæra þróun á Norðurskautssvæðinu. Hópurinn starfar í miklu samstarfi við aðra 

samstarfshópa þar sem unnið er með sjálfbæra þróun, en SDWG-samstarfshópurinn 

gengur í það starf að fylla í eyðurnar og aðstoða aðra samstarfshópa þar sem þeirra 

er þörf. SDWG-samstarfshópurinn kemur að mjög mörgum málaflokkum, en sem 

dæmi mætti nefna efnahagsþróun, orku- og samgöngumálefni, menningar, mennta- 

                                                      
72

 Utanríkisráðuneytið. (2009, apríl). Ísland á norðurslóðum. bls 15. 
73

 Utanríkisráðuneytið. (2009, apríl). Ísland á norðurslóðum.bls 15-16. 



35 

og æskulýðsmálefnum, auk þess að huga að samfélagsþáttum og heilbrigði. 

Samstarfshópurinn hefur einnig unnið að fjölmörgum greinagerðum og 

rannsóknum.74 

5. Samstarfshópur um efnamengun norðurslóða (e. Arctic Contaminants Action 

Program, (ACAP)). Megin markmið hópsins er að draga úr losun mengunar á 

svæðinu og er eitt af markmiðum hópsins að eyða allri mengun á 

norðurslóðasvæðinu.75 Sérstök áhersla er lögð á mengunarvarnir á 

norðurslóðasvæðum Rússlands, en samstarfshópurinn hefur gert aðgerðaráætlanir 

um mengunarvarnir og aðgerðaráætlanir um fyrirbyggjandi aðgerðir gegn losun 

eiturefna og annarra hættulegra efna út í náttúruna.76  

6. Samstarfshópur um vöktun norðurslóða (e. Arctic Monitoring and Assessment 

Programme, (AMAP)). Markmið samstarfshópsins er að safna gögnum og vinna úr 

þeim upplýsingar um uppruna og eðli efnamengunar á norðurslóðum. Unnið er að 

gerð afar víðtæks vöktunarkerfis sem á að vernda lífríki og náttúru norðurslóða.77  

 

Þessir hópar gegna allir mikilvægum störfum og eru stór partur af samstarfinu sem á sér 

stað innan Norðurskautsráðsins. Störfum ráðsins líkur þó ekki með því að stýra 

samstarfshópunum og sjá til þess að þeir haldi áfram sínum mikilvægu störfum. Aukin 

starfsemi og umferð fólks á norðurslóðum, sem meðal annars á sér stað vegna aukinnar 

vitundar fólks um náttúruauðlindir, hefur aukið þörfina á öflugri og betri stjórnun, vöktun og 

eftirliti með svæðinu. Nýverið var sett á fót fyrsta fastaskrifstofa Norðurskautsráðsins vegna 

aukins mikilvægis svæðisins. Skrifstofan á meðal annars að upplýsa almenning á 

Norðurskautssvæðinu og styðja við samstarfsvettvang ríkjanna sem starfa saman innan 

ráðsins.78 
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Tilvera Norðurskautsráðsins þrífst af sameiginlegum hagsmunum ríkjanna sem tilheyra 

svæðinu. Norðurskautsráðið er talið vera leiðandi afl á hinu pólitíska pallborði 

norðurslóðasvæðisins. Verður það að teljast nokkuð áhugavert að ráðið hefur takmarkað 

ákvörðunarvald þar sem það er nú vettvangur fyrir norðurslóðatengdar rannsóknir en ekki 

stofnun eða samtök með framkvæmdavald. Þær ákvarðannir sem eru teknar eru þó 

eingöngu teknar af stofnríkjum ráðsins.79 Hér passar kenningin um nýraunhyggju ágætlega 

við. Nýraunhyggjan segir að á meðan ríki hafa ávinning af á samstarfinu sé ágætis fótur fyrir 

því, en þó eingöngu á meðan sameiginlegir hagsmunir samstarfsins þjóna ríkjunum. Þannig á 

nýraunhyggjan betur við í þessu tilfelli heldur en frjálslynd stofnanahyggja, þar sem ekki er 

um eiginlega stofnun að ræða. 

Vettvangurinn var upphaflega hugsaður sem staður þar sem allir, og þá ekki eingöngu 

aðildarríki Norðurskautsráðsins heldur einnig hagsmunaaðilar í alþjóðlega samfélaginu, gætu 

nálgast áreiðanlegar upplýsingar og greiningar á þeim. Þessi hugsun fellur vel að kenninguni 

um frjálslynda stofnanahyggju.  

Vald Norðurskautsráðsins er því frekar fyrirferðarlítið en ýmislegt er farið að gefa til kynna 

að ráðið sé nú þegar farið að eflast. Sem dæmi um þær breytingar má benda á samning um 

leit og björgun á norðurslóðasvæðinu.  

Samstarfssamningur Norðurskautsráðsins um leit og björgun á norðurslóðasvæðinu var 

fyrsti alþjóðlega lagalega bindandi samningur sem allir meðlimir Norðurskautsráðsins voru 

fullir þátttakendur að. Samningurinn fjallar um samstarf við leit og björgun í hafi og lofti á 

norðurslóðum og markar ákveðin tímamót þar sem aðildarríkin bindast með formlegum 

hætti í samstarfssamningi sem gefur mikilvægt fordæmi.80 Ef sú verður raunin að stofnað 

verði til fleirri slíkra bindandi samninga innan Norðurskautsráðsins má leiða að því líkur að 

Norðurskautsráðið sé að færast í áttina til frjálslyndrar stofnanahyggju eins og hugmyndin 

var í upphafi. 

                                                      
79

 Cedar, Oded. The Arctic Council: Gatekeeper or Doormat to the World’s Next Major Resource Battle? 

Sustainable Development Law & Policy. Volume 12. Article 17. Issue 1 Fall 2011: Natural Resource Conflicts. Bls 

40. Sótt 24. apríl 2013 af: 

http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1504&context=sdlp 

 
80

 Utanríkisráðuneytið. (2010, 16. desember) Lokið við gerð alþjóðasamnings um leit og björgun á 

norðurslóðum. Sótt 28. apríl 2013 af: http://www.utanrikisraduneyti.is/frettir/nr/6081 

http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1504&context=sdlp
http://www.utanrikisraduneyti.is/frettir/nr/6081


37 

Þessi samningur ásamt fyrrnefndum samningi um fyrirbyggjandi olíumengunar varnir gefa 

þetta til kynna, þ.e. að ráðið sé nú þegar farið að breytast. Þessir samningar voru þó ekki 

afurð ráðsins sjálfs heldur þeirra föstu átta ríkja sem í Norðurskautsráðinu sitja. Fleiri slíkir 

samningar eru í uppsiglingu, meðal annars samningur sem fjallar um olíumengun á 

norðurslóðum.81  

Pólitíska víddin heldur sér innan ráðsins en framkvæmdavaldið liggur hjá aðildarríkjum 

Norðurskautsráðsins og því þurfa löndin, í það minnsta enn sem komið er, að semja um 

hvernig málum skuli háttað utan ráðsins, að minnsta kosti formlega.82 

Margir vilja komast inn í Norðurskautsráðið, enginn vafi leikur á því þar sem nú á síðustu 

ráðstefnu sem haldin var í janúar í Tromsö í Noregi, voru sex áheyrnarfulltrúar með 

varanlegan áheyrnarrétt frá Frakklandi, Þýskalandi, Hollandi, Póllandi, Spáni og Bretlandi. Þar 

að auki hafa níu fjölþjóðlegar milliríkjastofnanir fengið áheyrnarfulltrúa ásamt öðrum ellefu 

óopinberum stofnunum.83 

Í janúar 2013 var undirritað samkomulag þar sem fastaskrifstofa Norðurskautsráðsins var 

sett á laggirnar. Þetta er mjög mikilvægt skref bæði fyrir Norðurskautsráðið og Ísland en 

tilgangur skrifstofunnar er að sjá um skipulagningu funda, upplýsingagjöf, samhæfingu fyrir 

ráðið og að halda utan um vísindahópa ráðsins. Opnun skrifstofunnar mun auka mikilvægi 

ráðsins á alþjóðavettvangi og í alþjóðlegri umræðu og ákvarðanatöku í 

norðurslóðamálefnum.84  

Af þessu öllu má draga þá ályktun að Norðurskautsráðið sé mun áhrifameira en það hefur 

verið álitið hingað til. Ekki er víst að nokkrum hefði órað fyrir þeirri hröðu þróun sem hefur 

átt sér stað á þeim skamma tíma sem ráðið hefur verið til eða frá árinu 1996. Hvorki í þeirri 

hröðu þróun sem orðið hefur í loftslagsmálum og þeim breytingum sem henni fylgir, né í því 

samstarfi sem skapast hefur meðal Norðurskautsríkjanna.  
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4.5 Viðeigandi lagareglur á norðurslóðasvæði 

Þó að með góðum vilja sé hægt að segja að ákveðið lagaverk eigi við um norðurslóðasvæðið í 

dag er langt því frá hægt að kalla það fullkomið. Það hafa verið skiptar skoðanir um það hver 

sé besta leiðin varðandi lagasetningu á svæðinu og þá hvort eigi að gera nýtt lagaverk fyrir 

svæðið eða vinna með þau alþjóðalög sem nú þegar eru í gildi og víkka þau út og bæta við 

þeim álitaefnum sem ekki falla innan þeirra. Þrátt fyrir að Norðurskautsráðið sé sá 

vettvangur sem æðstur er og hefur hvað mest um málefni svæðisins að segja er vert að horfa 

til þeirra reglna sem almennt gilda á sjó og hér á eftir verður vikið að þeim reglum og 

sáttmálum sem gilda á sviði hafréttar. Hans Corell, fyrrum varaaðalritari hjá skrifstofu 

lagamála Sameinuðu þjóðanna (e. former under-secretary-general for legal affairs and the 

Legal Counsel of the United Nations), hefur haldið því fram að norðurslóðir eigi nú þegar 

bindandi lagafyrirkomulag en með því vísar hann í Hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna 

(e. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)).85 Mikilvægustu lagareglur 

sem gilda fyrir svæðið og varða réttindi og skyldur á þessu tiltekna svæði eru, meðal annarra, 

Hafréttarsáttmálinn sem hefur jafnan verið kallaður stjórnarskrá hafsins.86  

Hafréttarsáttmálinn er í raun samsetning mismunandi sáttmála um málefni hafsins frá miðri 

síðustu öld sem komið var endanlega undir einn hatt árið 1982. Haldnar voru þrjár 

ráðstefnur um Hafréttarsáttmálann á vegum Sameinuðu þjóðanna en sú fyrsta var haldin 

árið 1958 (UNCLOS I), næsta var árið1960 (UNCLOS II) og sú þriðja sem haldin var, með 

hléum, árin 1973-1982.87 Á fyrstu ráðstefnunni sem haldin var í Genf var fjallað um mörg 

mikilvæg málefni s.s landhelgismál, stjórnun lifandi auðlinda á úthafinu, landgrunnið og 

veiði. Þetta var góð byrjun á því að samræm málefni sem varða réttindi og skyldur á sjó.88 Í 
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dag hafa um 160 þjóðir staðfest Hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna en Bandaríkin tóku 

ákvörðun um að staðfesta sáttmálann ekki árið 1982 og hafa enn ekki breytt afstöðu sinni 

þrátt fyrir að þau viðurkenni sáttmálann sem hefðbundnar þjóðréttarreglur.89  

Sumar af greinum sáttmálans taka með beinum hætti til norðurslóða og má þar sem dæmi 

nefna 234 gr. sáttmálans í 8. kafla sem fjallar um hafíssvæði. Lagagreinin gerir strandríkjum 

kleyft að setja og framkvæma reglur til að koma í veg fyrir, draga úr og hafa eftirlit með 

mengun hafsins frá skipum á hafíssvæðum innan marka sérefnahagslögsögunnar þar sem 

aðstæður eru erfiðar vegna veðurs og hafíss og skapa þannig hættur í siglingum sem gætu 

valdið skaða eða röskun á vistfræðilegu jafnvægi svæðisins.90  

Greinin veitir strandríkjunum þessi réttindi án þess að skerða frelsi þeirra sem sigla um þetta 

tiltekna svæði. Vandamálið við grein 234, líkt og margar aðrar greinar sáttmálans, er að hún 

er mjög opin og almennt orðuð. Þegar kemur að lagasetningu á norðurslóðum verður að 

horfa til þess hversu flókin samsetning hagsmunaaðila er að svæðinu. Þannig eiga átta, mjög 

ólík, fullvalda ríki hagsmuna að gæta á svæðinu. Þessi ríki hafa síðan mismunandi lagakerfi (e. 

common law system, civil law system) sem byggja á ólíkri hugmyndafræði. Ríkin byggja því á 

gjörólíkum grunni, ekki bara lagalega heldur sögulega, efnahagslega og ekki síst hafa þau 

mismunandi hagsmuna að gæta og leggja mismunandi skilning í hugtök eins og 

umhverfisvernd.91  

Augljóslega gerir þetta heildstæða lagasetningu á svæðinu mjög flókna og erfitt reynist að 

finna leið sem hefur hagsmuni allra aðila að leiðarljósi og brýtur ekki í bága við þeirra stefnur 

og markmið hvað varðar norðurslóðir. Lausnin hefur reynst vera í einhvers konar 

lagaumhverfi sem í felst ákveðin málamiðlun en það eru svokölluð „mjúk lög“ (e. Soft law). 

Með því er átt við að eins konar viðmiðanir eða stefnu og hefur hugtakið verið skilgreint sem 
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verkfæri sem hefur ekki bein lagaleg gildi en er mikilvæg yfirlýsing með mikla pólitíska 

þýðingu. 92  

Þannig eru „mjúk lög“ oft fyrsta skrefið þegar vilji er til staðar að koma á einhvers konar 

regluverki um tiltekið málefni þar sem þau hafa ekki jafn bindandi gildi og sett lög. Þessi leið 

var meðal annars farin þegar unnið var að lagasetningu á Suðurskautinu, en það svæði svipar 

að mörgu leyti til norðurslóða. Þar hefur verið sett verndarstefna eða svokallað „Antarctic 

Treat System“ sem er ekki bindandi fyrir aðilana.93 Á þessu byggja svo Umhverfisáætlun 

Norðurskautsins (e.The Arctic Environmental Protection Strategy (AEPS)) og Yfirlýsing um 

verndun umhverfis norðurslóða (e. Declaration on the Protection of the Arctic Environment) 

en þetta eru í dag, ásamt hafréttarsáttmálanum, helstu lagareglur fyrir svæðið. Eins og áður 

var vikið að eru þessar reglur opnar og almennt orðaðar og almennt ekki bindandi fyrir aðila. 

Norðurskautsráðið sem fjallað var um hér að framan er höfuð samráðsvettvangur þessa 

reglna og er öllum átta aðilum þar ætlað að eiga rétt til að hafa áhrif á málefnin.94 

Að lokum er vert að minnast aðeins á Rammasamning Sameinuðu þjóðanna um 

loftslagsbreytingar (e. UNFCCC). Eins og nafnið gefur til kynna felur samningurinn í sér 

málefni loftslagsmála en augljóslega geta þau málefni ekki fallið undir ákvörðun og stefnu 

eins ríkis og verður því ávallt horfa til loftslagsbreytinga hnattrænt. Á grundvelli samningsins 

hittast svo aðildarríki og ræða málefni er varða loftslagsbreytingar á alþjóðavettvangi. Mikil 

vakning hefur orðið um allan heim um málefnið og flest ríki heims sýna því nú áhuga og 

aðildaríkin eru orðin rúmlega 190.95  

4.6 Mikilvægi Norðurskautsráðsins fyrir Ísland 

Það er ljóst að hagsmunir Íslands eru best tryggðir með því að Norðurskautsráðið verði áfram 

höfuðvettvangur norðurslóðamála og að virðing sé borin fyrir þátttökurétti allra 
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hlutaðeigandi aðila. Þetta verður að teljast sérlega mikilvægt fyrir Ísland þar sem það er eina 

þjóðríkið sem telst liggja í heild sinni innan norðurslóðasvæðisins, eins og áður hefur verið 

fjallað um. Landið er skilgreint þannig á alþjóðlegum vettvangi og þar að auki af 

Norðurskautsráðinu sjálfu. Það liggur því í augum uppi hvers vegna þessi vettvangur er nú 

eitt helsta forgangsverkefni í íslenskri utanríkisstefnu.96  

Fyrir Ísland er það afar mikilvægt að halda stöðu sinni innan Norðurskautsráðsins og 

jafnvel að styrkja hana, eins og nú er markmiðið, til þess að geta haft sem mest áhrif innan 

ráðsins þegar kemur að ákvarðanatöku.  

Þann 28. maí árið 2008 var Ilulissat-yfirlýsing gefin út en þar gerðu fimm aðildarríki 

Norðurskautsráðsins tilkall, sem strandríki, til lögsögulegra réttinda á Norðurskautinu í 

samræmi við ákvæði Hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna. Þessi lönd voru Rússland, 

Kanada, Bandaríkin, Noregur og Danmörk vegna Grænlands. Reynt var að koma á nýjum 

samráðsvettvangi í málefnum um norðurslóðir á tveimur fundum sem haldnir voru í Ilulissat 

á Grænlandi árið 2008 og í Chelsea í Kanada árið 2010. Þar var hinum aðildarríkjunum í 

Norðurskautsráðinu ekki boðið til fundar, s.s. Íslandi, Finnlandi, Svíþjóð og fulltrúum 

frumbyggja.97  

Sterklega hefur verið gefið til kynna að þessi lönd séu að þreifa fyrir sér og ætli sér að 

stofna annað ráð eða annan vettvang í þeim tilgangi að ná til sín ákvarðanavaldinu á 

norðurslóðasvæðinu. Nái þessi áætlun landanna fimm fram að ganga mun það draga 

verulega úr núverandi stöðu Norðurskautsráðsins sem gæti haft alvarlegar afleiðingar fyrir 

Ísland. Ísland hefur bæði formlega, á opinberum vettvangi, sem og í öðrum óformlegri 

samtölum við áðurnefnd lönd mótmælt þessu harðlega. Afar mikilvægt er að Ísland tryggi 

stöðu sína og áhrif á meðal hinna strandríkjanna og tryggja þannig að hagsmunum Íslands sé 

borgið.98 Alyson Bailes og Lassi Heininen telja eðlilegt að horft sé fyrst og fremst til þeirra 

fimm strandríkja sem komu saman í Ilulissat þar sem flest þeirra hafa yfir verulegum 
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landssvæðum að ráða innan Norðuskautsins og hafa krafist þess (eða eru líkleg til að krefjast 

þess) að fá frekari nýtingarétt á náttúrauðlindum út fyrir efnahagslögsögu sína.99  

Íslensk stjórnvöld hafa lýst yfir óánægju sinni með að hafa ekki verið aðilar að þeim 

umræðum sem fram fóru í Ilulissat og Chelsea um málefni Norðurskautsins en þessir fundir 

eru í algjörri andstöðu við þá stefnu að málefni norðurslóðasvæðisins séu rædd á vettvangi 

Norðurskautsráðsins og að allir aðilar hafi þannig tök á að koma að málum.100  

Hér kemur raunhyggjan afar sterk inn, en fimm af átta ríkjum draga sig saman til þess að 

reyna að fá stærri kökusneið hvert. Þau hunsa ekki eingöngu rétt annara strandríkja til þess 

að sitja við ákvarðanatökuborðið heldur hunsa einnig réttindi frumbyggjana til þess að geta 

komið að málum sem þá varða. Hér sést einnig að smáríki eru hunsuð vegna smæðar sinnar. 

Í dæmigerðri raunhyggju alþjóðasamskipta velur ríki að nýta stærð sína og styrk, hvort heldur 

sem er út frá hinum efnahagslega eða stærðarlega styrk, til þess að ná sínu fram í 

samskiptum við veikari aðila. Gustav Pétursson og Alyson Bailes segja að það sé augljóslega 

afar mikilvægt fyrir Ísland að tryggja að það komi að ákvaðanatöku á norðurslóðum á eins 

miklum jafningja grundvelli og hægt er, enda sé efnahagsleg öryggi Íslands sterklega 

samtvinnað við auðlindir hafsins.101  

Þeir samningar sem Norðurskautsráðið hefur gert benda til þess að ráðið stefni hratt að 

því að verða raunverulegur pólitískur vettvangur þar sem raunveruleg vandamál eru leyst í 

sameiningu. Með þátttöku sinni í fyrrnefnum stofnunum og bandalögum um 

norðurslóðamálefni hefur Ísland öðlast rödd til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. 

Mörg tækifæri bíða Íslands innan þessa samstarfs og þá sérstaklega innan 

Norðurskautsráðsins. Því er mikilvægt fyrir Ísland að stuðla að sem virkastri þátttöku innan 

ráðsins og einnig að vinna að því að Norðurskautsráðið verði áfram tryggt sem 

höfuðvettvangur umræðu um norðurslóðasmálefni og úrlausna þeirra. Sem smáríki getur þó 

rödd Íslands orðið mjóróma ef upp kemur ágreiningur um afdrifarík málefni. Það er eitt af 

þeim hagræðum sem smáríki hafa séð í því að eiga sér skjól í stærra samhengi.   

                                                      
99

 Bailes, Alyson. JK. & Heininen, Lassi. Strategy Papers on the Arctic or High North: A comparative study and 

analysis. bls 16. 
100

 Alþingi. Tillaga til þingsályktunar um stefnu Íslands í málefnum norðurslóða. 
101

 Gustav Pétursson, Bailes, Alyson J.K. (2010). The increased strategic importance of the high North and its 

security implications for Iceland. Í Silja Bára Ómarsdóttir (ritstj.). Þjóðarspegillinn 2010. Sótt 4. maí 2013 af: 

http://skemman.is/stream/get/1946/6792/18498/3/29-35_G%C3%BAstavP%C3%A9tursson_STJbok.pdf 

 



43 

 

5 Smáríki og skjól 

Margar ástæður eru fyrir því að smáríki velja það að ganga í bandalög þar sem þau, í margra 

augum, virðast afsala sér öllum sínum völdum til stærra yfirvalds. Sumar raddir segja að 

smáríki geti átt það á hættu að týnast þegar ríkin hafa gengið inn í ríkjasamband á borð við 

Evrópusambandið. Fræðimenn hafa fjallað um framsal ríkisvalds til alþjóðastofnana og sitt 

sýnist hverjum um það hvar slík mörk liggja og þannig hefur því verið haldið fram að aðild að 

Evrópusambandinu geti ekki samræmst annarri grein stjórnarskrárinnar eins og hún er í 

dag.102 

Smáríki hafa þörf fyrir skjól frá stærri ríkjum, stofnunum eða frá ríkjasamböndum. Smáríki 

hafa um langan tíma sótt pólitískt og efnahagslegt skjól til stærri ríkja til þess að bæta upp 

fyrir veikleika sína.103  

 Stefna smáríkja í utanríkismálum er ekki eingöngu að vera undir verndarvæng áhrifamikils 

nágranna eða ríkjasambands heldur getur það veitt þeim meira áhrifavald á alþjóðavísu, þar 

sem þau eiga þá meiri möguleika að koma að ákvarðanatöku líkt og innan 

Evrópusambandsins. Skjólið er því ekki eingöngu til verndar heldur getur það breytt 

valdastöðu smáríkisins.104  

 Ef við horfum til Íslands, sem er fámenn herlaus þjóð og ljóst að landið gæti ekki varið sig 

ef til hernaðarátaka kæmi, sá landið hag sinn vænstan í því að gera tvíhliða varnarsamning 

við Bandaríkin árið 1951. Tilgangurinn var annars vegar að verja landið gegn árásum en hins 

vegar að halda uppi eftirliti á sjó og í lofti.105 

Hér fyrir neðan verður hugtakið skjól nánar útskýrt og fjallað um það út frá Íslandi og 

Evrópusambandinu. Fyrst skulum við skoða nánar kosti og galla þess skjóls sem smáríki getur 

hugsanlega fengið með því að vera aðili að Evrópusambandinu. Hvað getur slíkt skjól haft í 
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för með sér? Samhengisins vegna verður byrjað á að skoða skilgreiningar á því hvað smáríki 

sé og hvað átt er við þegar talað er um skjól frá stórum ríkjum eða ríkjasamböndum.  

Það getur verið talsvert flókið að skilgreina hugtakið smáríki enda eru margar 

skilgreiningar á hugtakinu. Fjölmörg smáríki eru til í heiminum og eru þau hvert og eitt afar 

ólík í sjálfu sér, þó að mörg þeirra beri svipuð einkenni sem hægt er að bera saman. 

Einföldustu skilgreiningarnar sem oftar en ekki er notast við eru til dæmis: fólksfjöldi, verg 

landsfræðsla, verg þjóðarframleiðsla og landfræðileg stærð smáríkjanna. Þessar 

skilgreiningar eru þó orðnar frekar úreltar og engan veginn nægjanlegar ef skilgreina á 

smáríki vel.106  

Alyson Bailes segir að smáríki eigi að mæla út frá hlutfallslegum mælikvarða. Staðsetning 

ríkis getur breytt því hvort það þyki stórt eða lítið, en ríki getur þótt stórt í Evrópu á meðan 

það er talið lítið í Asíu. Skortur á hefðbundnum eiginleikum ríkja eins og hvað varðar 

sjálfsákvörðunarvald, stöðu ríkisins og vald þess innan alþjóðasamfélagsins getur haft áhrif á 

hvernig litið er á ríkið. Ríki sem ekki þykja fyrirferðamikil geta líka þótt smá, en þau geta 

einnig verið mismunandi eftir því sem er að gerast í alþjóðasamfélaginu og hversu virk ríkin 

eru á hverjum tíma.107 

Þá er enn önnur áhugaverð skilgreining á smáríki sú að greinarmunur sé gerður á smáríki 

sem tilheyrir hópi þróaðra ríkja og þeirra smáríkja sem tilheyra hópi þróunar ríkja. Mikill 

munur er á þessum smáríkjum eins og gefur að skilja, en þau ríki sem tilheyra hópi 

þróunarríkja eru með þeim fátækustu og áhrifaminnstu ríkjum heims á meðan ríki sem 

tilheyra hópi þeirra ríkja sem teljast til þróaðra, eru mun áhrifa meiri og oftar en ekki eru 

þessi smáríki mjög rík á heimsmælikvarða.108  

Eins og sést á þessum mörgu skilgreiningum er ekki til ein einföld aðferð við að skilgreina 

hvað smáríki er eða hvernig best er að flokka þau. Sýn landanna sjálfra, það er að segja 

hvernig þau líta á sig í alþjóðlegu samhengi skiptir einnig máli, ásamt tengslum þeirra við 

nágranna sína og umheiminn. Smæð, mikilvægi og áhrif ríkja eru heldur ekki svo einfaldlega 

mæld, en eins og Zupancic og Hribernik segja í grein sinni að þrátt fyrir að litið sé á sum lönd 
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sem smáríki þá hefur það lítið að segja með hversu mikilvæg og áhrifamikil þessi smáríki eru í 

alþjóðlegu samhengi.109  

Ef við lítum á Ísland má segja að það uppfylli öll skilyrði til þess að flokkast sem smáríki út 

frá smáríkjakenningum þar sem tekið er tillit til fólksfjölda, hernaðarmáttar, vergri 

landsframleiðslu og getu lands í utanríkisþjónustu.110 Þrátt fyrir aukin umsvif í 

utanríkismálum á undanförnum árum verður að telja framlag Íslands til alþjóðamála, svo sem 

þróunarstarf og friðargæslu, mjög lítið í samanburði önnur ríki.111  

Smáríki eiga undir vök að verjast gagnvart stærri ríkjum eða ríkjasamböndum sem þau, í 

flestum tilfellum, treysta á með öryggi sitt. Geta smáríkja til þess að verja sig hefur oftast 

verið talin takmörkuð, bæði af þeim sjálfum og öðrum. Þau hafa síður möguleika á því að 

ákveða stefnu og þröngva henni upp á stærri ríki. Smáríki vilja þó hafa áhrif innan alþjóðlega 

samfélagsins og nýta þannig þá sérfræðiþekkingu sem þau búa yfir.112  

Því mætti halda því fram að smáríki neyðist hálfpartin til þess að leita til stærri ríkja í von 

um skjól frá þeim ógnum sem þau telja að steðji að þeim. Þegar talað er um skjól í þeim 

skilningi að stórt ríki, eða ríkjasamband eins og Evrópusambandið, veiti smáríki skjól er átt 

við mjúkt öryggi en þetta er betur skilgreint hér fyrir neðan.  

Þegar fjallað er um hugtakið skjól er oft talað um tvenns konar öryggi, annars vegar hart 

öryggi (e. hard security) og hins vegar mjúkt öryggi (e. soft security). Munurinn á þeim er sá 

að þegar talað er um hart öryggi er átt við svo kallaða harða málaflokka eins og til dæmis 

hernaðarlegt öryggi og efnahagslegt öryggi.113 Ef talað er um mjúkt öryggi er átt við félagsleg 

málefni eða vandamál eins og skipulagða glæpastarfsemi, umhverfismál og efnahagslegan 

óstöðugleika.114 Þetta eru dæmi um vandamál sem fylgt hafa hnattvæðingunni.  
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Segja má að smáríki hafi ákveðna sérstöðu meðal annarra ríkja í hegðun sinni gagnvart 

stærri ríkjum. Til þess að geta haft áhrif á alþjóðavettvangi reyna smáríkin að mynda hóp af 

ríkjum, eða bandalög, oft mynduð saman með nágrannaríkjum þeirra, lítilla sem stórra, þar 

sem þau ríki hafa svipaða eiginleika.115 Robert Keohan fjallar um myndun slíkra bandalaga 

smáríkja og segir jafnframt að sum ríki geti ekki gert sér vonir um að geta haft áhrif á 

alþjóðavettvangi án þessara áðurnefndra bandalagsmyndanna, hvort sem hún á sér stað 

innan alþjóðlegra stofnana eða innan svæðisbundins samstarfs.116  

Hin aukna áhersla Íslands á þátttöku í alþjóðlegu samstarfi ber merki frjálslyndar 

stofnanahyggju og virðast aðilar innan íslensku stjórnsýslunnar átta sig á því að án alþjóðlegs 

samstarfs munu áhrif Íslands vera takmörkuð í alþjóðlegu samhengi ekki síst á 

norðurslóðum. Í norðurslóðastefnu Íslands má sjá hina miklu áherslu á að tryggja stöðu 

Íslands sem eitt af strandríkjum norðurslóða, en Íslensk stjórnvöld virðist hafa gert sér grein 

fyrir að án þess að hafa stöðu strandríkis verða áhrif landsins takmörkuð á norðurslóðum.  

Þegar smáríki nýtur skjóls af sterkari aðila þar sem um er að ræða ríki eða ríkjasamband 

þá yfirfærist styrkur þess stærri yfir á þann minni og þannig getur sterkari aðilinn styrkst og 

varið smáríkið með sínu afli hvort sem er hernaðralega, efnahagslega eða pólitíkst. Ef um 

bandalag smáríkja er að ræða þá standa ríkin jafnari að vígi gagnvart hvert öðru, en 

samantekin máttur fjöldans gerir ríkin sterkari gagnvart stærri og sterkari aðilum.  

Ýmis vantamál hafa fylgt hnattvæðingunni eru orðin svo stór að fá ríki treysta sér orðið til 

þess að leysa þau vandamál ein og sér, heldur treysta á samstarf við önnur ríki í gegnum 

stofnanir eða annarskonar ríkjasamstarf á borð við Evrópusambandið og Sameinuðu 

þjóðirnar.117  

Með því að verða aðildarríki að slíkum stofnunum fá smáríkin aukinn tíma og svigrúm til 

þess að geta einbeitt sér að þeim málaflokkum sem eru þeim sérstaklega mikilvægir.  
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Ef kostir og gallar skjóls Evrópusambandsins fyrir smáþjóð eins og Íslands eru skoðaðir 

nánar, er af mörgu að taka. Hér á eftir verður reynt að varpa ljósi á helstu kosti og galla sem 

slíkt skjól sambands hefði í för með sér út frá málefnum norðurslóða.  

Áhuga Evrópusambandsins á inngöngu Íslands í sambandið hefur mátt greina á þeirri 

umræðu sem hefur átt sér stað innan Evrópuþingsins. Talið er að staðsetning landsins myndi 

gefa Evrópusambandinu sterkari fótfestu fyrir frekari þátttöku í hagnýtingu á norðurslóðum, 

en það sem Ísland myndi fá með aðild sinni að sambandinu væri skjól eða styrk frá 

Evrópusambandinu til þess að sækjast áfram eftir hagsmunum sínum á norðurslóðum.118  

 

5.1 Kostir skjólsins  

Ef við byrjum á því að skoða helstu kostina fyrir smáríki sem skjól Evrópusambandsins getur fært 

þeim, ber helst að nefna að skjól getur veitt smáríki tækifæri á því að einbeita sér að þeim verkefnum 

sem smáríkin eru sérfræðingar í eins og áður var nefnt. Smáríkin fá þar að auki vernd gegn ýmsum 

vám sem fjallað verður nánar um hér fyrir neðan. 

Skjól Evrópusambandsins fyrir smáríki er mest á sviðum efnahags- og fjármála þar sem efnahagsleg 

umsvif og gjaldmiðilsstjórnun skipta sköpum. Aðrir málaflokkar sem Evrópusambandið er áhrifamikið 

fyrir smáríki sín eru til dæmis í umhverfisvernd og varðandi heilbrigðismálefni, en einnig í málaflokkum 

eins og málefnum ólöglegra innflytjenda. Þá eru málaflokkar á borð við baráttuna gegn aðþjóðlegri 

glæpastarfsemi, sem oltið hefur þvert yfir öll landamæri, verið stórt verkefni að ógleymdri baráttunni 

gegn hryðjuverkum.
119

  

Til þess að auka hagnýtni sína þurfa smáríki að hafa opinn efnahagslegan markað til þess að eiga 

möguleika á að auka vöxt markaðsins vegna smæðar heimamarkaðs. Vegna smæðar 

heimamarkaðsins glíma smáríki við meira ósjálfstæði, vegna inn- og útflutnings á vöru og þjónustu, 

heldur en önnur stærri ríki. Þar að auki sérhæfa smáríki sig í útflutningsvörum til þess að eiga frekar 

möguleika á að vera samkeppnishæf á alþjóðlegum markaði. Þar af leiðandi verður sérhæfing þeirra til 

þess að heimamarkaðurinn fer að einblína á eina eða tvær útflutningsvörur.
120

  

Af þessu leiðir að smáríki og markaðir þeirra eru berskjaldaðari fyrir breytingum og sveiflum á 

heimsmörkuðum. Efnahagskreppur eiga það til að lenda hraðar og harðar á litlum hagkerfum heldur 

en þær lenda á þeim stærri. Kreppurnar eiga það líka til að verða mun dýpri á þessum minni 

mörkuðum.
121
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Bent hefur verið á að smáríki geti betur komið sínum sjónarmiðum á framfæri í skjóli stærri ríki eða 

ríkjasamstarfs.
122

 

 

5.2 Gallar skjólsins  

Nú skulum við skoða galla þess að smáríki á borð við Ísland tilheyri Evrópusambandinu. Gallarnir eru 

helst í formi þess að ríki þurfa við inngöngu í sambandið að taka upp opinberlega stefnu 

Evrópusambandsins um reglur og viðmið sambandsins þar sem smáríkin þurfa að leggja niður eða 

breyta sinni formlegu stefnu í takt við Evrópusambandið.
123

  

Smáríkin þurfa að aðlaga stjórnsýslu sína eða að sýna fram á hvernig það verði gert þegar eða ef til 

aðildar smáríkisins kemur. Þetta er mun nánara samstarf heldur en hið klassíska samstarf á milli 

tveggja ríkja. Eins og áður hefur verið minnst á hafa sumir talið að til þess að Ísland gæti gengið í 

Evrópusambandið verði að koma til stjórnarskrárbreytingar. Þannig hafa fræðimenn bent á þá leið sem 

að Norðurlöndin hafa farið með nýju ákvæði í stjórnarskrár sinni sem að heimila slíkt framsal til 

alþjóðlegra stofnana en til dæmis hefur danska stjórnarskráin slíkt opnunarákvæði.
124

 

En þetta eru ekki einu gallarnir sem smáríki þurfa að sætta sig við vegna inngöngu inn í 

Evrópusambandið. Þegar smáríki opnar landamæri sín gagnvart svo margmennu svæði eykst hættan 

á því að þar verði mikil fjölgun nýbúa, sem ógnar menningu og tungumáli landsins. En þessi áhætta 

virðist samt sem áður ekki hafa mikil áhrif á þá ákvörðun smáríkja um að ganga inn í samstarf við 

Evrópusambandið. Hvort sem ástæður inngöngunar eru að leita skjóls eða komast inn á vettvang til 

þess að auka áhrif sín á alþjóðavísu virðist það gjald að gefa upp fullveldi sitt að einhverju leyti, vera 

gjald sem meirihluti evrópskra smáríkja hefur verið tilbúið að greiða.
125

 Ástæða þess er meðal annars 

sú að aukin hagsæld og meiri jöfnuður er meðal aðildarríkjanna og það getur haft jákvæðar 

afleiðingar, bæði efnahagslega og menningarlega, að tryggja til frambúðar landamæri sín gagnvart 

öðrum ríkjum. Þetta virðist vega upp á móti áður nefndum göllum.
126

 

Þeir Íslendingar sem eru Evrópusambandssinnar, eða í það minnsta jákvæðir gagnvart 

umsókninni, sjá hugsanlega aðild að Evrópusambandinu sem nokkurnskonar aðstoð eða 

hjálp til þess að tryggja Íslandi sanngjarna hlutdeild af hagnaði sem fengist gæti vegna 

norðurslóðaævintýrsins.127 
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Segja má að Evrópusambandið geti veiti smáríkjum einhverskonar frelsi frá smæð sinni 

sem hvergi annarstaðar virðist þekkjast.128  

Í næstu köflum verður farið nánar í hagsmuni Íslands er lúta að norðurslóðum með 

hliðsjón af skjóli Evrópusambandsins. 
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 Bales, Alyson & Thorhallsson Baldur. (2012, 16.júlí). Intrumentalizing the European Union in Small State 

Strategies. bls 14. 
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6 Stefnur Íslands og Evrópusambandsins í málefnum norðurslóða 

 

Á undanförnum árum hafa bæði Ísland og Evrópusambandið verið að vinna að og móta 

stefnur sínar í málefnum norðurslóða. Eins og áður hefur verið fjallað um eru ákveðin 

grundvallaratriði er varða umhverfisvernd, auðlindanýtingu og siglingaleiðir svo eitthvað sé 

nefnt, sameininlegt markmið allra aðila sem koma að málefnum norðurslóða. Hér á eftir 

verður farið nánar í stefnu Íslands annars vegar og stefnu Evrópusambandsins hinsvegar og 

farið yfir helstu áhersluatriði sem þessir aðilar byggja stefnumótun sína á.  

 

6.1 Norðurslóðastefna og hagsmunir Íslands 

Sem norðurslóðaríki er óhjákvæmilegt að Ísland taki mið af hnattrænni stöðu landsins og 

horfi til þeirra hagsmuna sem lúta sérstaklega að stöðu Íslands eins og fjallað hefur verið um 

í kaflanum um Norðurskautsráðið. Þar sem landið liggur miklu norðar en meginland Evrópu 

eru ýmis atriði sem eru okkur nær og tengja landið með beinni hætti við málefni norðurslóða 

en önnur ríki sem liggja fjær. Þannig má nefna sem dæmi að hafís sækir hér reglulega að 

ströndum. Á undanförnum árum hefur hlýnun jarðar orðið æ meira til umfjöllunar og ljóst er 

orðið að loftslagsbreytingar hafa haft meiri og hraðari áhrif á norðurslóðum en búst var við. 

Þetta veldur því að íshellur Norður-Íshafs bráðna hraðar en gert var ráð fyrir.129  

Samkvæmt Norðurskautsráðinu, sem áður hefur verið fjallað um, eru vísbendingar uppi 

um það að ís gæti að mestu leyti verið horfinn yfir sumarmánuðina hálfri öld fyrr en menn 

töldu, og gæti þessi staða verið komin upp í lok þessarar aldar. Eins og talsvert hefur verið 

fjallað um eru siglingarleiðir að opnast til austurs eftir því sem ísinn hverfur en minna hefur 

verið fjallað um það hversu mikil áhrif íslaust Norður-Íshaf yfir sumartíman mun hafa á 

norðurhvelið en áhrifin eru, fyrst og fremst, á veðurkerfi svæðisins og þá ekki síst á Íslandi og 

Grænlandi. Aðrar afleiðingar ísleysis á norðurslóðum er hið aukna aðgengi að auðlindum sem 

þar finnast en með loftslagsbreytingum og mikilli tækniþróun undanfarinna ára hefur 

aðgengið aukist til muna. Í kjölfarið er mikilvægi auðlindanna orðið meira og 

alþjóðasamfélagið tekur mið af því.  

                                                      
129

 Utanríkisráðuneytið. (e.d.) Norðurslóðir. 
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Við stefnumótun í málefnum norðurslóða hefur Ísland, sem stofnaðili að 

Norðurskautsráðinu, valið að fara sáttaleið í sinni stefnumótun og varist að koma á spennu í 

samskiptum Norðurskautsríkjanna. Hagur allra ríkja sem hlut eiga að máli er að sjálfsögðu að 

öryggi svæðisins sé tryggt og að nýting auðlinda byggi á milliríkjasamstarfi og á grundvelli 

þjóðaréttar. Íslensk yfirvöld vilja því skipa sér í hóp þeirra ríkja sem hafa hvað mest áhrif á 

þróun mála á svæðinu og þannig verði staðinn vörður um hagsmuni Íslands, sem og annarra 

ríkja, um umhverfis- og öryggistengd málefni, ekki síður en efnahagsleg málefni á 

norðurslóðum. Ísland styður við þá hugmynd að unnið verði náið saman að verkefnum 

norðurslóða í samvinnu við hagsmunaaðila, alþjóðasamtök og þau ríki sem hafa hagsmuna 

að gæta á svæðinu.130 Á þetta hefur Margrét Cela bent og lagt áherslu á mikilvægi þess að 

Ísland sofni ekki á verðinum gagnvart norðurslóðamálefnum þar sem núna sé tími mótunar 

fyrir svæðið.131 Alyson Bailes og Lasse Heininen benda á að Ísland hafi í mótun 

norðurslóðastefnu sinnar sýnt mikla samstöðu og vísa þau þar í hversu aðildarferli Íslands að 

Evrópusambandinu hefur valdið miklum deilum, jafnt innan stjórnsýslunnar og meðal 

almennings.132 

Eins og fjallað var um í umfjöllun um Illulissat-yfirlýsinguna hér að framan, braut hún í 

bága við þessa grundvallarstefnu Íslands um algjöra samvinnu á svæðinu og að öllum aðilum 

sé gert kleyft að láta rödd sína heyrast á umræðuvettvangi. 

Það eru mörg mismunandi álitaefni sem taka þarf tillit til við slíka stefnumótunarvinnu en 

til þess að Ísland geti byggt á heildstæðri stefnu er mikilvægt að horfa til þátta eins og legu 

landsins, áhrifa loftslagsbreytinga, öryggisþátta og tækifæra sem felast í því að nú er aukin 

ásókn í auðlindir norðursins. Þessa þætti verður svo að meta og vinna með í góðu samstarfi 

við aðrar þjóðir og taka mið af sérstökum hagsmunum Íslands.133  

Eins og áður hefur komið fram er hinn mikli kuldi á norðurslóðasvæðinu eitt af því sem 

gerir svæðið svo sérstakt. Kuldinn gerir svæðið einnig sérlega viðkvæmt fyrir mengun þar 

sem spilliefni brotna mun hægar niður í svo köldum sjó. Þannig er mjög mikilvægt, með 

aukinni skipaumferð á svæðinu, svo ekki sé nú talað um vinnslu á olíu og gasi, að öryggismál 
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séu ofarlega á lista þegar kemur að allri stefnumótun hvað varðar svæðið. Annað sem gerir 

svæðið viðkvæmt fyrir mengunarslysum, hvort heldur sem er af völdum sjóslysa eða frá 

vinnslu orkugjafa, er hversu langt er í næstu höfn þar sem björgunarlið væri staðsett. Þarna 

eru tækifæri fyrir Ísland þar sem það gæti verið næsta björgunar- og þjónustustöð.134  

Hvað varðar sjávarútveginn er ljóst að um er að ræða stærsta hagsmunamál íslendinga í 

samningsferlinu við Evrópusambandið. Sem norðurslóðaþjóð á landið auðugar veiðilendur í 

norðri og jafnvel þær auðugustu í heimi. Eftirsóknarverðir fiskistofnar eru á 

norðurslóðasvæðinu og teljast þeir sem ein af auðlindum norðursins. Íslenskum hagsmunum 

væri þannig best farið að íslenski fiskveiðiflotinn héldi sínum hlut í fiskveiðum á svæðinu og 

gæti þannig nýtt þessa stofna til fulls innan þeirra marka sem vísindaleg ráðgjöf veitir um 

veiðar. Grundvöllur þess að þetta gangi upp er svo að farið sé eftir sjálfbæru 

fiskveiðistjórnunarkerfi.135  

Þann 28. mars 2011. var samþykkt á Alþingi þingsályktun um stefnu Íslands í málefnum 

norðurslóða. Sú stefna er í 12 liðum og markar þau stefnumál sem Ísland telur hvað 

mikilvægust. Hér á eftir verður farið yfir ályktunina og þá stefnu sem hún felur í sér. Á henni 

má glögglega sjá þá stefnu sem Ísland byggir á.  

Í ályktuninni kemur fram að Alþingi feli ríkisstjórninni „ ...að fylgja eftirfarandi 

meginstefnu í málefnum norðurslóða sem miðar að því að tryggja hagsmuni Íslands með 

tilliti til áhrifa loftslagsbreytinga, umhverfis- og auðlindamála, siglinga og 

samfélagsþróunar... „.136 Einnig kemur fram að efla skuli tengsl og samstarf við 

hagsmunaaðila og ríki um þau málefni sem lúta að svæðinu. Eins og áður var nefnt skiptist 

þingsályktunin í tólf hluta og eru þeir eftirfarandi:  

 

1. Að efla og styrkja Norðurskautsráðið sem mikilvægasta samráðsvettvanginn um 

málefni norðurslóða og vinna að því að alþjóðlegar ákvarðanir um málefni 

norðurslóða séu teknar þar. 
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2. Að tryggja stöðu Íslands sem strandríkis innan norðurskautssvæðisins hvað varðar 

áhrif á þróun og alþjóðlegar ákvarðanir um málefni svæðisins á grundvelli lagalegra, 

efnahagslegra, vistfræðilegra og landfræðilegra raka. Í því efni verði m.a. byggt á 

þeirri staðreynd að þar sem norðurhluti efnahagslögsögu Íslands er innan 

norðurskautssvæðisins og nær til Grænlandshafs við Norður-Íshafið á Ísland bæði 

land og rétt til hafsvæða norðan heimskautsbaugs. Samhliða skal ríkisstjórnin hafa 

forgöngu um að þróa í samvinnu við viðeigandi stofnanir þau rök sem styðja þetta 

markmið. 

3. Að efla skilning á því að norðurslóðir ná bæði yfir norðurskautið og þann hluta af 

Norður-Atlantshafssvæðinu sem er nátengdur því. Ekki ber að einblína á þrönga 

landfræðilega skilgreiningu heldur líta á norðurslóðir sem víðtækt svæði í 

vistfræðilegum, efnahagslegum, pólitískum og öryggistengdum skilningi. 

4. Að byggja á hafréttarsamningi Sameinuðu þjóðanna við úrlausn álitaefna sem upp 

kunna að koma í tengslum við norðurslóðir. Hafréttarsamningurinn myndar lagalegan 

ramma um málefni hafsins og hefur m.a. að geyma ákvæði um siglingar, fiskveiðar, 

nýtingu olíu, gass og annarra auðlinda landgrunnsins, afmörkun hafsvæða, varnir 

gegn mengun hafsins, hafrannsóknir og lausn deilumála sem gilda um öll hafsvæði, 

m.a. á norðurslóðum. 

5. Að styrkja og auka samstarf við Færeyjar og Grænland með það fyrir augum að efla 

hag og pólitískt vægi landanna þriggja. 

6. Að styðja réttindi frumbyggja á norðurslóðum í nánu samstarfi við samtök þeirra og 

styðja beina aðild þeirra að ákvörðunum um málefni svæðisins. 

7. Að byggja á samningum og stuðla að samstarfi við önnur ríki og hagsmunaaðila um 

málefni er varða hagsmuni Íslands á norðurslóðum. 

8. Að vinna með öllum ráðum gegn loftslagsbreytingum af manna völdum og áhrifum 

þeirra og tryggja þannig bætta velferð íbúa og samfélaga á norðurslóðum. Ísland beiti 

sér í hvívetna fyrir því að við aukin efnahagsleg umsvif á norðurslóðum verði stuðlað 

að sjálfbærri nýtingu auðlinda og gætt að ábyrgri umgengni um hin viðkvæmu 

vistkerfi og verndun lífríkis. Einnig skal stuðlað að varðveislu hinnar sérstöku 

menningar og lífshátta frumbyggja sem þróast hafa á norðurslóðum. 

9. Að gæta öryggishagsmuna í víðu samhengi á norðurslóðum á borgaralegum 

forsendum og vinna gegn hvers konar hervæðingu norðurslóða. Efla ber samstarf 
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Íslands við önnur ríki um viðbúnað til eftirlits, leitar, björgunar og mengunarvarna á 

norðurslóðum. 

10. Að byggja upp viðskiptasamstarf ríkja á norðurslóðum og búa þannig í haginn að 

Íslendingar geti keppt um þau atvinnutækifæri sem verða til í kjölfar aukinna 

efnahagsumsvifa á norðurslóðum. 

11. Að auka þekkingu Íslendinga á málefnum norðurslóða og að kynna Ísland erlendis 

sem vettvang fyrir fundi, ráðstefnur og umræður um norðurslóðir. Vinna ber að því 

að efla og styrkja miðstöðvar, rannsóknarsetur og menntastofnanir um norðurslóðir á 

Íslandi í samstarfi við önnur ríki og alþjóðastofnanir. 

12. Að auka innlent samráð og samstarf um málefni norðurslóða til að tryggja aukna 

þekkingu á vægi norðurslóða, lýðræðislega umræðu og samstöðu um framkvæmd 

norðurslóðastefnu stjórnvalda.137 

Nú verður vikið að áherslum er varða norðurslóðir í stefnumótun Evrópusambandsins.  

6.2 Norðurslóðastefna og hagsmunir Evrópusambandsins með hliðsjón af 
norðurslóðastefnu Íslands 

Vegna þess hve norðurslóðasvæðið var einangrað er ekki nema eðlilegt að Evrópusambandið 

hafi sýnt svæðinu lítinn áhuga framan af. Aðgengi að svæðinu var í raun mjög takmarkað 

þangað til hlýnun jarðar fór að hafa veruleg áhrif og siglingaleiðir að opnast. Þannig var fyrst 

og fremst litið á norðurslóðasvæðið sem jaðarsvæði sem ekki hefði mikla efnahagslega 

þýðingu fyrir sambandið. Framan af var Evrópusambandið varfærið hvað varðaði málefni 

norðurslóða og lagði mesta áherslu á verndun svæðisins. Þannig fjallaði sambandið helst um 

umhverfis- og siglingavernd, hagsmuni íbúa á norðurslóðum og þá einkum frumbyggja. 

Evrópusambandið hefur markað sér stefnu í loftslagsmálum og hefur, í samræmi við það, 

fylgst með loftslagsbreytingum á svæðinu og þróun þeirra mála.138  

Mikill viðsnúningur hefur því orðið með bættu aðgengi, tækniframförum og öðrum þeim 

ástæðum sem gera auðlindanýtingu á norðurslóðasvæðinu mögulega og í dag er litið á það 

sem raunhæfan og spennandi kost. Með auknum áhuga Evrópusambandsins á málefnum 

norðurslóðasvæðisins hefur verið farið í stefnumótunarvinnu og hefur sambandið í því 
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samhengi ráðfært sig við norðurslóðaríkin, þar á meðal íslenskan fulltrúa í 

Norðurskautsráðinu.139  

Á norðurslóðaráðstefnu sem haldin var í Reykjavík í þann 18-19 mars síðastliðinn kom 

meðal annars fram að Evrópusambandið hefur mikið rætt, án þess þó að komast að 

niðurstöðu, hið óljósa hlutverk sambandsins í málefnum norðurslóða. Norðurslóðastefna 

sambandsins er ennþá í mótun en ýmsir þættir hafa áhrif á mótunarstarfið, s.s mismunandi 

áhugi, staða og nálgun aðildarríkja sambandsins á svæðinu. Þetta flækir stefnumótunina 

talsvert og gerir það að verkum að erfitt er fyrir sambandið að mynda heildstæða og skýra 

forgangsröðun málefna og meta mikilvægi þeirra. Sem dæmi um þetta má nefna að bæði 

Finnar og Svíar hafa stutt hugmyndir um miðlæga nálgun Evrópusambands á málefnum 

norðurslóða. Danir hafa hins vegar mótmælt slíkri nálgun á meðan suðlægari aðildarríki láta 

málefnið sig litlu varða. Þannig gætu stærri aðildarríki nýtt hugmyndina um sameiginlega 

stefnu á öðrum sviðum sem stærri aðildarríki myndu hagnast á en gæti komið sér verr fyrir 

smærri ríki. Þetta er dæmi um ólíka forgangasröðun ríkja innan Evrópusambandsins og þau 

áhrif sem heildarstefna í ákveðnum málaflokkum getur haft á þau.140 

Það er ákveðin togstreita um það hvort eigi að fella þróun norðurslóðastefnu undir 

heildarstefnu Evrópusambandsins í almennum utanríkis- og varnarmálum annarsvegar eða 

stefnu alþjóðaskrifstofu Framkvæmdastjórnarinnar, sem fer með málefni hafsins, hins vegar. 

Þannig getur það verið flókið fyrir utanaðkomandi aðila að átta sig á stefnumótun þegar 

málefnin eru misjafnlega skilgreind og hafa mis mikla merkingu eftir því hvaða 

Evrópustofnun er að fjalla um málið. Samt sem áður er Evrópusambandið í heild smátt og 

smátt að auka metnað sinn og vægi í samhliða-mótun (e. co-shaping) í málefnum 

norðurslóða. Þannig er sambandið að byggja upp samstarf við Norðurlönd, sér í lagi við 

Ísland og Grænland, sem Evrópusambandið telur sig eiga í sérstökum tengslum við. Nálgun 

Evrópusambandsins er að mestu leyti í samræmi við nálgun annarra utanaðkomandi aðila á 

norðurslóðamálefnum þó að Kína hafi t.d. valið að hámarka áhrif sín og komast hjá tvíhliða 

samningum varðandi svæðið. Líklegast er þó að sameiginleg stefna verði á milli 

Evrópusambandsins og Sambands Suðaustur-Asíuríkja á næstunni en það kom fram á 
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fyrrnefndri ráðstefnu.141  

Evrópusambandið hefur nú markað sér ákveðna stefnu í málefnum norðurslóða en 

tilkynning þess efnis kom frá Framkvæmdastjórninni þann 17. apríl síðastliðinn. Við 

stefnumótunarvinnu Evrópusambandsins var byggt á þrem meginatriðum en þau eru í fyrsta 

lagi náttúruvernd og rannsóknir í samvinnu við íbúa svæðisins. Í öðru lagi sjálfbær 

auðlindanýting og í þriðja lagi efling fjölhliða stjórnunar. Þessi þrjú atriði falla öll ákaflega vel 

að stefnu Íslands í norðurslóðamálum. Þó svo að útgefin stefna sambandsins byggi á fleirri 

þáttum má sjá að þessi atriði eru höfð að leiðarljósi við stefnumótun. Hér fyrir neðan verður 

fjallað nánar um þessi atriði með hliðsjón af stefnu Íslands.142  

 

6.2.1 Náttúruvernd og rannsóknir 

Með loftslagsbreytingum og hlýnum jarðar eykst hætta á eyðileggjandi áhrifum á náttúru og 

lífríki á norðurslóðasvæðinu. Evrópusambandið hefur á stefnuskrá sinni að draga úr þessum 

eyðileggjandi áhrifum og vill auðvelda aðlögun svæðisins að þessum breytingum. 

Frumbyggjum svæðisins og samfélögum er heitið sérstökum stuðningi af hálfu 

Evrópusambandsins í stefnunni. Evrópusambandið vill auka rannsóknir og vöktun á svæðinu 

og hefur skilgreint þetta sem sérstakt forgangsverkefni en þetta er mjög mikilvægt fyrir 

Ísland þar sem landið liggur svo norðarlega. Verkefnið gerir Ísland að sérlega heppilegum 

stað fyrir norðurslóðarannsóknir er varða t.d jökla, gróðurfar, hafstrauma, veðurfar og 

sjávardýr og eiga íslendingar marga hæfa vísindamenn sem standa öðrum framar hvað 

varðar sérhæfingu á þessum sviðum.143 Þess vegna er Ísland mjög góður kostur hvað varðar 

umhverfisvöktun á Norður-Atlantshafi og norðurslóðarannsóknir og stór hluti íslenskra 

rannsókna beinist að þessum þáttum. Ísland hefur veriði aðili að EES-samningnum frá árinu 

1994 og hefur þar af leiðandi að einhverju leyti aðgang að rannsóknarsjóðum á vegum 

Evrópusambandsins. Utanríkisráðuneytið hefur metið það svo að líklegt teljist að aðild að 
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sambandinu myndi auka líkurnar á því að sambandið liti til Íslands sem vöktunar- og eða 

rannsóknarsvæðis.144 

Hvað varðar náttúruvernd er vert að benda á þá flóknu stöðu sem uppi er varðandi 

hvalveiðar en Evrópusambandið hefur tekið afstöðu á alþjóðavettvangi gegn hvalveiðum og 

er það í andstöðu við stefnu Íslands í þeim málaflokki. Ísland er hvalveiðiþjóð og hefur verið 

lengi. Alþjóðahvalveiðiráðið (e. International Whaling Commission, IWC) er, eins og nafnið 

gefur til kynna, alþjóðleg milliríkjasamtök og er þeim ætlað að fara með málefni um verndun 

hvala og stjórnun veiða á þeim. Samtökin hafa verið starfandi frá árinu 1946 þegar 

alþjóðasamningur um stjórnun hvalveiða var undirritaður í Washington. Í dag eru aðildarríki 

Alþjóðahvalveiðiráðsins orðin 89 talsins. Ísland var eitt af stofnríkjum ráðsins en vegna 

óánægju með ákvarðanir ráðsins sagði Ísland sig úr ráðinu árið 1991 en varð að viðurkenndu 

aðildarríki aftur á fundi ráðsins í Cambridge árið 2002. Ísland hefur stundað hvalveiðar í 

vísindaskyni frá árinu 2003, þrátt fyrir bann Alþjóðahvalveiðiráðsins en Ísland var ekki bundið 

af banninu þar sem það kom inn með fyrirvara þess efnis árið 2002.145  

Evrópusambandið hefur tekið beina afstöðu innan Alþjóðahvalveiðiráðsins gegn 

hvalveiðum, einnig þeim sem Íslendingar hafa stundað í rannsóknarskyni undanfarin ár. 

Helstu hvalveiðiþjóðirnar í norðri eru Ísland, Grænland, Noregur og Færeyjar en ekkert af 

þeim löndum eru í Evrópusambandinu. Samanlagt veiða þessar þjóðir um tvöþúsund dýr á 

ári. Evrópusambandið hefur bannað allan innflutning á hvalaafurðum síðan 1982 og einnig 

eru auglýsingar hvalveiða bannaðar í sambandinu.146 Evrópusambandið hefur þó viðurkennt 

með stefnu sinni í norðurslóðamálum að norðlæg samfélög hafi heimild til þess að nýta á 

hefðbundinn hátt stofna sjávarspendýra að teknu tilliti til velferðar dýrategunda á 

svæðinu.147  
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6.2.2 Sjálfbær auðlindanýting 

 

Árið 2000 gaf framkvæmdastjórn Evrópusambandsins út svokallaða Grænbók sem gaf 

glögga mynd af stöðu orkumála í sambandinu. Fæst ríki innan Evrópusambandsins eru 

sjálfbær í orkumálum sem gerir Evrópusambandið að einum stærsta þátttakanda á 

orkumarkaði á heimsvísu. Talið er að þörf fyrir innflutta orku muni vaxa mikið á næstu árum. 

Í Grænbókinni var m.a fjallað um orkuþörf sambandsins og var því spáð að ef ekkert yrði að 

gert myndi þörfin fyrir innflutta orku til sambandsins aukast úr 50% árið 2000 upp í 70% in 

2030.148  

Flest ríki Evrópusambandsins eru háð innflutningi á orkugjöfum eins og gasi og olíu og því 

má vera ljóst að vinnsla þessa efna á norðurslóð skiptir sambandið miklu máli. Sambandið 

hefur áður gefið út þá stefnu í orkumálum að nægt aðgengi skuli vera til að svara orkuþörf 

ríkjanna og að allir neytendur skuli geta fengið orku á viðráðanlegu verði.149  

Að því sögðu má telja líklegt að orkufyrirtæki innan sambandsins hefðu áhuga á 

vinnsluleyfum í norðri, Drekasvæðinu við Jan Mayen, ef vinnanlegt magn olíu eða gas finnst á 

svæðinu. Ef fram fer sem horfir verður mikilvægi Íslands augljóst vegna nálægðar við 

umrædd svæði en landið gæti þjónustað þessa starfsemi, svo sem flutningsstarfsemi eins og 

áður hefur verið nefnt. Þar sem Evrópusambandið hefur sett sér ákveðin markmið í 

umhverfismálum og tekið ákvörðun um að minnka útblástur gróðurhúsalofttegunda má líta 

til þess að aukin eftirspurn mun verða í sambandinu eftir endurnýtanlegum orkugjöfum. Þar 

gæti Ísland átt mikilla hagsmuna að gæta, en fyrirtæki innan sambandsins gætu sóst eftir 

aukinni fjárfestingu á þessum markaði á Íslandi til að standa undir orkufrekum iðnaði.150  

 

6.2.3 Efling fjölhliða stjórnunar  

Þriðja og síðasta meginatriðið á stefnu Evrópusambandsins er að efla fjölhliða stjórnun á 

norðurslóðasvæðinu. Þannig lítur lokakafli stefnuyfirlýsingarinnar að alþjóðasamskiptum, 
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öryggismálum og því lagaumhverfi sem tekur til svæðisins. Eins og áður var nefnt hefur verið 

viðurkennt, bæði af Evrópusambandinu og strandríkjum Norður-Íshafsins, að ákvæði 

Hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna gildi á norðurskautssvæðinu. Ekki eru þó ríkin 

einróma um það hvort ákvæði samningsins sem varða frjálsar siglingar á hafíssvæði við 

stendur Rússlands og Kanada séu í gildi.151  

Evrópusambandið hefur vakið á því athygli að nauðsynlegt sé að marka samræmda 

siglingastefnu en þessi áhersla sambandsins er skiljanleg ef litið er á tölur um inn- og 

útflutning á vörum til og frá sambandinu, en um 90% af innflutningi og 40% af útflutningi er 

flutt á sjó og því mikilvægt fyrir Evrópusambandið að frelsi til siglinga sé sem mest. Þessa 

áherslu á sambandið sameiginlega með Bandaríkjunum og hefur Evrópusambandið farið 

fram á það að mörkuð verði samræmd siglingarstefna á svæðinu.152  

Árið 2008 samþykkti Evrópuþingið tillögu þess efnis að nauðsynlegt væri að gera 

alþjóðlegan Norðurskautssáttmála. Þá var fyrst og fremst horft til Suðurskautssáttmálans frá 

árinu 1959. Tillagan var nokkuð umdeild enda í andstöðu við fyrrnefnda Ilulissat-yfirlýsingu. 

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur hafnað slíkum sérstökum 

Norðurskautssáttmála fyrir svæðið og mælst til þess að unnið sé eftir Hafréttarsamningi 

Sameinuðu þjóðanna við úrlausn deilumála á norðurslóðum. Framkvæmdastjórnin leggur til 

að þetta verði gert af fjölþjóðlegri yfirstjórn. Framkvæmdastjórnin hefur lagt á það áherslu 

að allir aðilar Norðurskautsráðsins eigi jöfn réttindi á pólitískum vettvangi og er stjórnin þar 

að vísa til Ilulissat-fundarins en eins og áður kom fram var ekki öllum aðildarríkjum 

Norðurskautsráðsins boðið til fundarins.153 

Evrópusambandið er ekki fullgildur aðili að Norðurskautsráðinu eins og núgildandi reglur 

um ráðið eru. Aftur á móti eru þrjú aðildarríki sambandsins aðilar að Norðurskautsráðinu en 

það eru Danmörk, fyrir hönd Grænlands og Færeyja, Finnland og Svíþjóð en nokkur önnur 

aðildarríki Evrópusambandsins hafa áheyrnarfulltrúa í ráðinu. Framkvæmdastjórnin hefur 

sótt um áheyrnaraðild að ráðinu ásamt Japan, Ítalíu, Kóreu og Kína en Kanada og fleiri ríki 

hafa staðið í vegi fyrir því að af þeim ráðahag hafi orðið.154  
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Ástæður þess að Rússar og Kanadamenn hafa staðið í vegi fyrir því að utan að komandi 

ríki hafi fengið áheyrnarfulltrúa að Norðurskautaráðinu eru ekki alveg ljósar. Þannig hafa 

Kanadabúar byggt á því að Evrópusambandið hafi sett bann við verslun með selaafurðir. 

Þetta hefur farið fyrir brjóstið á Kanadabúum sem telja þetta skaða frumbyggja og þeirra 

lífsafkomu og þannig stangist bannið á við yfirlýsingar Evrópusambandsins um að vernda og 

styðja frumbyggja norðursins.155 

Evrópusambandið hefur bent á að frumbyggjar séu undanskyldir banninu en Kandabúar 

hafa haldið því fram að það komi að litlu gagni að undanskilja frumbyggja frá banninu þegar 

búið sé að eyðileggja markaðinn sjálfan. Ekkert verð fáist fyrir vörurnar og því hafi bannið 

bein áhrif á frumbyggja norðursins þrátt fyrir undanþáguna. Evrópudómstóllinn hefur fjallað 

um málið og hafnaði áfrýjun Inuita á dögunum og þar með er bann Evrópusambandsins 

staðfest.156  

Þó að sú ástæða sé hvergi orðuð beint hafa sumir bent á það að aðildarríki norðurslóða 

sem eiga mikilla hagsmuna að gæta innan svæðisins, t.d Rússland, kæra sig ekki um inngrip 

utanaðkomandi afla, eins og Evrópusambandsins, þar sem mikil verðmæti felist í auðlindum 

norðursins og ríkin vilji halda auðlindunum og ákvörðunum varðandi þær fyrir sig.157 

Evrópusambandið hefur tekið vel í allt samstarf sem Norðurskautsráðið hefur sóst eftir og 

opnað dyr sínar fyrir því. Á ráðherrafundi Norðurskautsráðsins í Kaupmannahöfn í maí 2010 

lögðu nokkur aðildarríki Evrópusambandsins, sem einnig eru aðilar að Norðurskautsráðinu, 

það til að nýta ætti þá tækni og tæknibúnað sem Evrópusambandið væri til í að leggja til 

Norðurskautsráðsins til einstakra verkefna á borð við leit og björgunar á hafi og í lofti. 

Evrópusambandið getur boðið þriðja aðila aðgang að eftirlits- og tæknibúnaði að beiðni 

hans, til dæmis ef um neyðartilvik er að ræða. Með því getur sambandið aðstoðað við leit að 

skipum eða olíuleka. Galileo gervihnöttur Evrópusambandsins er leiða- og staðsetningatæki 
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sem er í þróun. Gert er ráð fyrir að Galileo verði starfshæfur árið 2014, en ætlunin er að hann 

nýtist við eftirlit og staðsetningu á norðurslóðum bæði í lofti og legi og bæti þannig öryggi.158 

Evrópusambandið tók það sérstaklega fram á Evrópuþinginu þann 20. janúar 2011, um 

sjálfbæra stefnu Evrópusambandsins í málefnum há norðurs eða norðurslóða, að vegna 

aðildarviðræðna sinna við Ísland og hugsanlegrar aðildar landsins að sambandinu myndi 

staða sambandsins breytast úr áhorfanda í aðila að strandríki norðurslóða. Þetta gerir það að 

verkum að vegna aðildarumsóknar Íslands hefur þörfin fyrir samræmda norðurslóðastefnu 

Evrópusambandsins aukist. Einnig lítur Evrópusambandið svo á að þetta gefi þeim 

stefnumótandi tækifæri til þess að taka virkari þátt og leggja sitt af mörkum til marghliða 

stjórnunar á norðurslóðum. Sambandið lítur svo á að aðild Íslands að sambandinu myndi 

styrkja stöðu þess innan Norðurskautsráðsins.159 Undir það tekur Bernhard Friess, en hann 

segir að Evrópusambandið og Ísland myndu bæði græða á aðild Íslands að sambandinu, en 

enfremur bætir hann við að með aðild landsins að sambandinu myndi það verða aðili að 

öðru norðurslóðaríki.160 Hér litast fléttast inn frjálslynd stofnanahyggja og vottur af klassískri 

raunhyggju. Evrópusambandið lítur á aðildarumsókn Íslands að sambandinu sem tækifæri 

fyrir þá til þess að taka þátt og leggja meira að mörkum í norðurslóðamálum, en það er dæmi 

um virkni frjálslyndrar stofnanahyggju. Hins vegar vottar fyrir raunhyggju þegar hugsað er 

um að Evrópusambandið (hér hugsuð sem ein heild en ekki samband margra ólíkra ríkja) vilji 

styrkja stöðu sína innan sambandsins og hámarka hag sinn. 

Nú standa yfir samningaviðræður á milli Íslands og Evrópusambandsins um aðild Íslands 

að sambandinu. Mörg hagsmunamál norðurslóða skipta báða þessa aðila mjög miklu máli 

eins og komið hefur fram í köflunum hér að ofan. Í kaflanum hér á eftir verður nánar vikið að 

hagsmunum Íslands í skjóli Evrópusambandsins með áherslu á norðurslóðamál.   
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7 Skjól Evrópusambandsins fyrir Ísland í ljósi norðurslóðamálefna 

Áður hefur verið minnst á þá tólf liði sem stefna Íslands í málefnum norðurslóða byggir á, en 

hér á eftir verður fjallað ítarlega um norðuslóðastefnu Íslands sem samþykkt var af Alþingi 

árið 2011. Fjallað verður um hvern og einn lið fyrir sig út frá því hvort þeir samræmist stefnu 

Evrópusambandsins eða ekki. Reynt verður að svara rannsóknarspurningu verkefnisins um 

það hvort að hagsmunir Íslands og Evrópusambandsins í málefnum norðurslóða eigi samleið 

og hvort innganga Íslands inn í Evrópusambandið myndi styrkja eða veikja stöðu landsins í 

málefnum norðurslóða.  

 

Fyrsti liðurinn fjallar um mikilvægi þess að styrkja Norðurskautsráðið sem mikilvægasta 

samráðsvettvang í málefnum norðurslóða. Með þessum lið er ætlunin að tryggja Íslandi 

mikilvægt atkvæði í þeim alþjóðlegu ákvörðunum sem teknar eru um málefni 

norðurslóðanna.161  

Miklir hagsmunir eru í húfi fyrir Ísland og framtíð þess í norðurslóðamálefnum, einkum 

þegar horft er til þeirra miklu auðlinda sem svæðið hefur að geyma. Evrópusambandið hefur 

lýst yfir stuðningi við Norðurskautsráðið sem höfuðvettvangs í svæðasamvinnu á 

norðurslóðum, þrátt fyrir að Evrópusambandið geti ekki gerst fullgildur aðili að 

Norðurskautsráðinu vegna núgildandi reglna þess, eins og áður hefur komið fram. Auk þess 

hefur Evrópusambandið gefið það út að það hafi ekki reynt á nokkurn hátt að stýra þeim 

ríkjum sem bæði eru í Evrópusambandinu og í Norðurskautsráðinu né hafi sambandið haft 

áhrif á afstöðu ríkjanna innan Norðurskautsráðsins.162 Yfirlýsing er þó mikilvæg fyrir Ísland 

vegna þess að ef til aðildar kæmi, þá mætti búast við því að Evrópusambandið myndi styðja 

við bakið á Íslandi og ekki reyna að hafa áhrif á afstöðu Íslands né reyna að stýra því í 

samstarfi sínu í Norðurskautsráðinu.  

Evrópusambandið hefur lagst gegn því að stofnað verði til nýrra samtaka eða sambanda 

um málefni norðurslóða sem útiloki einstök ríki norðurslóðasvæðisins, sem eru aðilar að 

Evrópusambandinu eða aðilar að EFTA, frá þáttöku. Þar er augljóslega vísað til fundarins þar 

sem fimm aðildarríki Norðurskautsráðsins, gerðu Ilulissat-yfirlýsinguna sem áður hefur verið 
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fjallað um. Með þessari yfirlýsingu sinni er Evrópusambandið að lýsa yfir stuðningi sínum við 

að Ísland taki þátt í öllum málefnum sem snerta málefni norðurslóða og ákvarðanatöku.163 

Kathrin Keil er ekki sammála þessari yfirlýsingu Evrópusambandsins um að það hafi ekki 

áhrif á afstöðu norðurslóðaríkjanna sem því tengjast. Hún segir að áhrif Evrópusambandsins 

á norðurslóðamálefni komi ekki að himnum ofan, heldur sé um afar flókið samband á milli 

hagsmunaaðila og mótunar norðurslóða stefnu sambandsins og annara þar að ræða.164 

Evrópusambandið við Norðurskautsráðið og starf samstarfshópa þess þar sem 

áheyrnaraðilar fá að taka þátt. Jafnframt hvetur sambandið Framkvæmdastjórnina og aðrar 

stofnanir sínar til áframhaldandi virkni í starfshópum þegar tækifæri gefst. Þá styður 

sambandið styrkingu Norðurskautsráðsins á lagalegum og efnahagslegum grundvelli.165  

Líkur eru á því að Evrópusambandið myndi leggja til fjárstyrk eða annarskonar styrk, til 

dæmis í formi sérfræðinga til Íslands. Evrópusambandið hefur, ásamt aðildaríkjum sínum, 

lagt til um 200 milljón evrur til rannsóknaverkefna á norðurslóðamálefnum úr sjóðum 

sambandsins á síðastliðnum tíu árum. Sambandið leggur þó ekki eingöngu til fjármagn til 

málaflokksins. Sjöunda rammaáætlun Evrópusambandsins í rannsóknum (e. EU’s Seventh 

Framework Programme for Research (FP7)) starfar við rannsóknir á langtímaeftirliti á 

norðurslóðum og við söfnun gagna vegna breytinga sem eiga sér stað af náttúrulegum og 

mannavöldum á norðurslóðasvæðinu. Evrópusambandið heldur því fram að 

rannsóknarverkefni þeirra séu unnin í samstarfi við öll ríki á norðurslóðum. Noregur, 

Færeyjar og Ísland eru lönd sem öll hafa komið að verkefnum Sjöundu rammaáætlunarinnar 

og njóta því réttar til jafns við aðildarríki Evrópusambansins að áætluninni.166 

Með þessu gæti Ísland þá lagt meira á vogarskálina í starfi sínu innan 

Norðurskautsráðsins, sem gæfi þeim meira vægi innan þess. Af því sem að framan er sagt má 
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telja að ísland sé sterkara í skjóli Evrópusambandsins ekki síst þegar styrkja á 

Norðurskautsráðið sem höfuðvettvang í málefnum norðurslóða.  

 

Annar liðurinn fjallar um það hversu mikilvægt það er að Ísland tryggi sér stöðu sem 

strandríki innan norðurskautssvæðisins og geti með því haft áhrif á þróun og alþjóðlegar 

ákvarðanir sem snerta málefni norðurskautssvæðisins á grundvelli efnahagslegra, lagalegra, 

landfræðilegra og vistfræðilegra raka. Þetta byggist á þeirri staðreynd að hluti 

efnahagslögsögu Íslands, eða norðurhluti þess, er innan norðurskautssvæðisins sem nær 

aftur til Grænlandshafs við Norður-Íshaf en hér er byggt á skilgreiningunni sem miðar við 

heimskautsbaug. Ísland á því bæði land og hefur rétt til hafssvæða norðan heimskautsbaugs, 

sama við hvaða skilgreiningu norðurslóða er miðað. Einnig er talað um að ríkisstjórnin eigi að 

hafa frumkvæði eða forgöngu að því að þróa samvinnu við þær stofnanir sem styðja þetta 

markmið.167  

Afar mikilvægt er að Ísland nái að tryggja að allar ákvarðanir verði áfram innan 

Norðurskautsráðsins og þannig halda þeim rétti sínum, að vera þátttakandi að ákvörðunum 

sem teknar eru á norðurslóðasvæðum eins og í fyrsta lið.168  

Ísland tryggir sig einna best með því að sýna frumkvæði í starfi innan Norðurskautsráðsins 

og starfshópum þess. Utanríkisráðuneytið hefur unnið ötullega að því með því að styðja og 

fylgja eftir verkefnum í samvinnu við umhverfisráðuneytið og undirstofnanir þess, sem Ísland 

hefur verið þáttakandi í innan Norðurskautsráðsins. Sem dæmi má nefna þátttöku í 

ráðstefnum, verkefnum og vísindaverkefnum um málefni norðurslóða. Dæmi um verkefni 

eru úttekt á samgönguinnviðum, gerð viðamikillar skýrslu um mannfélagsþróun á 

norðurslóðum, samþætting landmælingakerfa á norðurslóðum og störf verkefnahóps um 

vistkerfastjórnun.169  

Eins og áður var talað um var fastaskrifstofa Norðurskautsráðsins sett á laggirnar í janúar 

síðastliðnum. Svo heppilega vill til að fyrsti framkvæmdastjóri fastaskrifstofu 

Norðurskautsráðsins, Magnús Jóhannesson, er Íslendingur. Það mun án efa vera liðsstyrkur 
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fyrir Ísland í hagsmunabaráttu sinni í norðurslóðamálefnum.170 En hann var valin úr hópi 36 

umsækenda frá sjö af átta aðildarríkjum Norðurskautsráðsins.171 

Hér eins og í fyrsta liðnum styður Evrópusambandið Ísland og viðurkennir Ísland sem 

strandríki. Evrópusambandið heldur því fram að þeir eigi sameiginlegra hagsmuna að gæta 

með norðurslóðaríkjum, en það er til dæmis að stuðla að sjálfbærri nýtingu og stjórnun allra 

auðlinda á svæðinu sem stuðlar að því að umhverfi og samfélög á svæðinu hljóti ekki skaða 

af. Evrópusambandið telur mikilvægasta hagsmunamál sitt í norðurslóðamálefnum vera það 

að styðja við alþjóðlegt samstarf og styðja við það að stöðugleiki haldist á norðurslóðum.172 

Því má halda því fram að Ísland myndi njóta góðs af skjóli frá Evrópusambandinu hvað 

þennan lið varðar.  

Þriðji liðurinn fjallar um mikilvægi þess að skilningur sé aukin á því að hugtakið 

norðurslóðir nái yfir bæði Norðurskautið sjálft og þann hluta af Norður-Atlantshafssvæðinu 

sem tengist því. Mikilvægt sé að notast verði við teygjanlegri skilgreiningu fyrir norðurslóðir 

en eingöngu í landfræðilegum skilningi, enda sé um afar víðtækt svæði að ræða sem er 

fjölbreytilegt í vistfræðilegum, pólitískum, öryggistengdum og efnahagslegum skilningi.173  

Samkvæmt samtali við dr. Jón Hauk Ingimundarson, sviðstjóra hjá Stofnun Vilhjálms 

Stefánssonar, sem er íslensk norðurslóðamálastofnun, er mikilvægt fyrir norðurslóðasvæðið 

að halda þessari teygjanlegu skilgreiningu vegna þess hve fjölbreytilegt svæðið er, 

sérstaklega í menningarlegum og vistfræðilegum skilningi. Hann sagði jafnframt að því meira 

sem menn læra um svæðið því meira kunna þeir að meta þessar ólíku og mörgu 

skilgreiningar á norðurskautssvæðinu og norðurslóðasvæðinu vegna þeirrar endalausu 

fjölbreytni sem einkennir svæðið, hvort sem um sé að ræða fólk, náttúru eða pólitík.174  
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Evrópusambandið fjallar ekki beint um mikilvægi þess að halda teygjanlegri skilgreiningu 

um norðurslóðir. En sambandið fjallar hinsvegar um mikilvægi þess að vernda viðkvæmt 

umhverfi norðurslóðasvæðisins.175  

Þá leggur sambandið einnig áherslu á það að vernda fjölbreytni í umhverfi sjávar.176 

Evrópusambandið talar jafnframt fyrir því að tekið sé tillit til þeirra mismunandi 

menningarhópa sem á norðurslóðum búa og að sambandið eigi að fylgja eftir 

umhverfisverndarstefnum sem taka tillit til íbúa og frumbyggja svæðisins með vernd og 

þróun þess.177  

 

Fjórði liðurinn fjallar um það að byggja eigi á hafréttarsamningi Sameinuðu þjóðanna 

þegar finna þarf út úr álitaefnum sem upp gætu komið í tengslum við norðurslóðir. 

Hafréttarsamningurinn rammar inn lagalegan hluta málefna hafsins og auðlinda eins og áður 

hefur verið fjallað um, auk þess sem hann fjallar um hafrannsóknir, varnir gegn mengun og 

lausn deilumála á öllu hafsvæði heimsins.178  

Mikilvægt er að farið sé eftir Hafréttarsamningi Sameinuðu þjóðanna, vegna þess að hann 

er alþjóðlegur samningur um réttindi og skyldur ríkja á hafsvæðum. Verði það ekki gert getur 

það stofnað samvinnu og stöðugleika á svæðinu í hættu. Yfirlýsing kom frá strandríkjunum 

fimm í tengslum við Ilulissat-fundinn frá árinu 2008 þar sem þau hétu því að fara eftir 

alþjóðalögum, eða að fara að Hafréttarsamningi Sameinuðu þjóðanna.179  

Evrópusambandið er á því að stefnumótun sambandsins í norðurslóðamálefnum eigi að 

fara eftir Hafréttarsamningnum, þar sem hann nær yfir núgildandi lög um hafsvæði 

norðurslóða.180  

Evrópusambandið heldur því fram að taka verði tillit til allra gildandi laga og samninga 

stofnana sem og þeirra sem taka til svæðisins.181  
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Ef við lítum á þennan lið í ljósi þess skjóls sem Ísland gæti fengið frá Evrópusambandinu 

þá væri sambandið gott bakland fyrir Ísland. Evrópusambandið deilir þeirri skoðun með 

Íslandi hve mikilvægt það er að farið sé að gildandi lögum og samningum, annað býður 

hættunni heim. Afleiðingar þess gætu skapað ófrið og ósátt hjá þeim löndum sem eiga 

mikilla hagsmuna að gæta. Ef að ósætti kæmi upp innan Norðurskautsráðsins væri einnig 

gott fyrir Ísland að hafa Evrópusambandið til þess að styðja við bakið á sér hvað þetta varðar.  

 

Fimmti liðurinn fjallar um það að Ísland eigi að auka og styrkja samstarf sitt við Færeyjar 

og Grænland með eflingu pólitísks vægis landanna þriggja og með hag þeirra að leiðarljósi.182  

Nánari samvinna á milli Íslands, Færeyja og Grænlands styrkir stöðu þeirra á alþjóðavísu. 

Mörg krefjandi störf bíða þessara þjóða sem snerta vinnslu á náttúruauðlindum og þjónustu 

við þau vinnslusvæði sem í kringum þá vinnslu verður. Líklegt þykir að Ísland muni taka 

forystuhlutverk í þjónustu við þessi svæði. Íslendingar þurfa sjálfir að gera mjög strangar 

umhverfiskröfur og einnig að gera kröfur til annarra þjóða og ekki síst til áðurnefndra tveggja 

landa. Ástæðan er fyrst og fremst sú að koma verður í veg fyrir miklar raskanir sem gas- og 

olíuvinnsla á norðurslóðasvæðum kann að valda umhverfinu.183  

Evrópusambandið fjallar ekki sérstaklega um vestnorrænt samstarf en viðurkennir þó að 

samstarf þessara þriggja landa sé sérstakt.184  

Ekki er því ólíklegt að Evrópusambandið myndi styðja vestnorrænt samstarf landanna 

áðurnefndu, enda sambandið almennt fylgjandi slíku milliríkjasamstarfi. Líklegt er að 

Evrópusambandið myndi styðja við bakið á Íslandi í þessu málefni ef Ísland yrði aðili að 

sambandinu. Hér má benda á að innan Evrópusambandsins starfa ákveðin aðildarríki nánar 

saman, til dæmis Benelux löndin, og hefur sambandið stutt við það. Þannig hefur það verið 

tryggt í sáttmálum sambandsins að slíkt ríkjasamband innan Evrópusambandsins teljist ekki 

sem brot eða mismunun gegn öðrum ríkja innan sambandsins. Slíkt ákvæði má finna í 233. 

gr. Rómarsáttmálans.185  
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Framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins opnaði upplýsingaskrifstofu í Finnlandi og vildi 

með því styðja við bakið á aðildarríki sem nú er í sambandinu. Styrkir það líkurnar á að Ísland 

myndi njóta góðs af veru sinni innan Evrópusambandsins, en nánar verður fjallað um 

upplýsingaskrifstofuna hér á eftir.186 

 

Sjötti liðurinn fjallar um mikilvægi þess að Ísland styðji við réttindi frumbyggja 

norðurslóðasvæðisins í nánu samstarfi við samtök frumbyggjanna og að þeir eigi beina aðild 

að ákvörðunum um málefni norðurslóða sem snerta þá beint og almennt.187  

Íslendingar hafa verið málsvarar mannréttinda í alþjóðlegu samhengi og eiga að standa 

vörð, ásamt frumbyggjunum, um að þeir geti komið að ákvarðanatöku um öll þau málefni 

sem snúa að þeim. Mikilvægt er að tryggja hagsmuni þeirra jafnt á við aðra íbúa 

norðurslóðasvæðisins en það er mat íslenskra stjórnvalda.188  

Evrópusambandið leggur mikla áherslu á að verja réttindi frumbyggja 

norðurslóðasvæðisins og segir jafnframt að mikilvægt sé að frumbyggjar verði sjálfir að taka 

meiri þátt í stefnumótun innan Norðurskautsráðsins, meðal annars til þess að standa sjálfir 

vörð um menningu sína, tungumál og réttindi sín innan Norðurskautsráðsins. 

Evrópusambandinu er mikið í mun að varðveita og viðhalda menningu og réttindum 

frumbyggja á norðurslóðum og gerir sér grein fyrir hve viðkvæmir þeir eru gagnvart stórum 

báknum á borð við Evrópusambandið sjálft sem og stóru aðilunum innan 

Norðurskautsráðsins. 189  

Ísland er smáríki sem vegna fámennis ætti að hafa fullan skilning á hættunni sem getur 

fylgt því að taka þátt í samstarfi sem gæti hæglega á fáum árum orðið þess valdandi að 

menning fámennra hópa hreinlega þurrkist út. Ísland og Evrópusambandið eru því afar 

samtaka í þessum lið og ætti skjól frá Evrópusambandinu því að verða góður byr í segl Íslands 

í þessum efnum. 
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Sjöundi liðurinn fjallar um það að byggja verði á samningum og stuðla að samstarfi við 

önnur ríki og hagsmunaaðila um málefni er varða hagsmuni Íslands á norðurslóðum.190  

Hér er átt við að áfram þurfi að þróa samstarf og samninga er varða hagsmuni Íslands við 

alla þá sem að málefnum norðurslóða koma eins og hagsmunaaðila, ríkja og 

alþjóðastofnana. Sem dæmi um þetta má nefna samninga á borð við úthafsveiðisamning 

Sameinuðu þjóðanna þar sem settur er ákveðinn rammi utan um það hvernig vernda og 

veiða á fiskistofna og deilistofna sem flakka á milli hafsvæða. Þarna er um mikla auðlind að 

ræða fyrir Íslendinga og mikilvægt að vera partur af samstarfi um fiskveiðistjórn á 

norðurslóðasvæðinu. Annað dæmi er loftslagssamningur Sameinuðu þjóðanna, en mikilvægt 

er að það náist að draga úr losun á gróðurhúsalofttegundum. Til þess að þetta markmið náist 

þarf að vinna saman að úrlausnum eins og að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda með 

nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa.191  

Samningurinn um leit og björgun styður við norðurslóðastefnu Íslands og stuðlar hann að 

auknu samstarfi ríkjanna á milli sem og annarra hagsmunaaðila.  

Ísland er aðili að viðskiptakerfi Evrópusambandsins með losunarheimildir og falla því 

stefnur Íslands og sambandsins í loftslagsmálum saman. Þannig vinna báðir aðilar að því, 

innan viðskiptakerfisins, að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda.192 

Evrópusambandið telur mikilvægt fyrir sig að byggja norðurslóðastefnu sína á þeim grunni 

að tekið sé tillit til allra gildandi samninga á norðurslóðasvæðinu, eins og áður hefur verið 

fjallað um.193  

Evrópusambandið segir að mikilvægt sé að þróa áfram núgildandi samninga, sem eru 

taldir nægjanlegir að svo stöddu, vegna þeirra hröðu breytinga sem eiga sér stað, bæði í 

náttúru og í efnahagslegu umhverfi. Þær reglur sem í gildi eru þurfa að þróast í takt við 

breytt umhverfi ásamt því að þær þarf að styrkja með hag allra aðila að leiðarljósi.194  

Líklegt væri að Ísland myndi njóta góðs stuðnings og skjóls við hagsmunagæslu sína á 

norðurslóðum með aðild sinni að Evrópusambandinu, vegna þess að með stuðningi sínum 
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við Ísland væri Evrópusambandið að gæta sinna eigin hagsmuna. Það myndi styrkja 

samningsstöðu Íslands innan Norðurskautsráðsins sem og í öðrum samningum sem snúa að 

norðurslóðamálefnum Íslendinga. Ísland gæti notið skjóls af stofnunum Evrópusambandsins 

sem þekkt er fyrir mjúka öryggið, sem áður hefur verið fjallað um, en mjúka öryggið færir 

smáríki á borð við Ísland frelsi undan smæð sinni og eykur þannig vald ríkisins í þeim 

málum.195 Landfræðilega er Ísland í sterkari stöðu en hin Norðurlöndin á norðurslóðum og 

þannig myndi það gefa Evrópusambandinu sterkari stöðu á svæðinu þar sem Ísland er 

strandríki.196 

 

Áttundi liðurinn fjallar um það að vinna beri með öllum mögulegum ráðum gegn 

loftslagsbreytingum af völdum manna og áhrifa af þeim, og tryggja þannig bættari velferð 

samfélaga og íbúa norðurslóða. Ísland á að beita sér fyrir því að með auknum efnahaglegum 

umsvifum á norðurslóðum, verði jafnframt stuðlað að nýtingu sjálfbærra auðlinda og að 

hugað verði að ábyrgri umgengni og verndun lífríkis og hins viðkvæma vistkerfis á 

norðurslóðum. Þá skal einnig stuðlað að varðveislu að lífsháttum frumbyggja og þeirrar 

menningar sem þróast hefur á norðurslóðum.197 

Ísland á með öllum mögulegum ráðum að vinna gegn loftslagsbreytingum af manna 

völdum, með loftslagssamning Sameinuðu þjóðanna að leiðarljósi og með samstarfi við 

önnur ríki. Eins og kom fram í liðnum fyrir ofan á Ísland í samstarfi við Evrópusambandið í 

loftslagsmálum.  

Evrópusambandið telur afar mikilvægt að taka beinan þátt í að leggja sitt af mörkum í 

baráttunni gegn loftslagsbreytingum og þeim afleiðingum sem þær hafa. Evrópusambandið 

telur sig sjálft bera ábyrgð á töluverðum hluta þeirra loftslagsbreytinga sem af mannavöldum 

verða. Því telur Evrópusambandið það mikilvægt að vera í forystuhlutverki í baráttunni gegn 

loftslagsbreytingum.198 Umhverfisstofnun Bandaríkjanna hefur gert samantekt á hnattrænni 

losun gróðurhúsalofttegunda og kemur þar fram að Bandaríkin beri ábyrgð á 19%, 
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Evrópusambandið 13%, Rússland 6% og Kanada 2% af koltvísýringslosun frá ákveðinni 

iðnaðarstarfsemi og brennslu jarðefnaeldsneytis.199 Evrópusambandið telur að besta vörnin 

fyrir norðurslóðir í loftslagsbreytingum sé metnaðarfullur loftslagssamningur, en gerir sér 

einnig grein fyrir því að vegna örra breytinga sé nauðsynlegt að vera með skammtímalausnir, 

ekki síður en langtímamarkmið til að sporna gegn loftslagsbreytingunum.200  

Evrópusambandið styður líkt og Ísland samstarf með loftslagssamning Sameinuðu 

þjóðanna, enda byggir viðskiptakerfi Evrópusambandsins á þeim samningi.201  

Einnig heldur sambandið því fram að efnahagskerfi frumbyggja stóli á sjálfbæra nýtingu 

náttúruauðlinda. Loftslagsbreytingar og afleiðingar þeirra hafa áhrif á rétt frumbyggja til 

ómengaðrar náttúru og umhverfis, og mannréttinda þeirra á því.202  

Í þessum lið er líklegt að skjól frá Evrópusambandinu myndi auka getu Íslands til þess að 

hafa jákvæð áhrif í loftslagsmálum og það gæti aðstoðað við verndun lífríkis og vistkerfis á 

norðurslóðum og mynd en frekar styðja við samvinnu þessara aðila innan viðskiptakerfisins. 

 

Níundi liðurinn fjallar um að gæta eigi öryggishagsmuna í víðu samhengi á norðurslóðum á 

borgaralegum forsendum og með því að vinna gegn hervæðingu á norðurslóðum af öllu tagi. 

Efla á viðbúnað í samstarfi við önnur ríki á norðurslóðum í mengunarvörnum, eftirliti, leit og 

björgun.203  

Mikilvægt er að öryggi sé tryggt á norðurslóðum og að komið verði í veg fyrir að svæðið 

verði hervætt. Með auknu samstarfi innan Norðurskautsráðsins, eins og með samningnum 

um leit og björgun á norðurslóðum eins og áður hefur verið fjallað um, hefur ráðið verið 

styrkt og ýtt undir mikilvægi þess. Náðst hefur að standa vörð um hagsmuni 

norðurskautsríkjanna án þess að notast við hernaðarlegar aðgerðir eða uppbyggingar. 

Almennt hefur verið farin sú leið meðal norðurskautsríkjanna að styrkja og efla borgaralegan 
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viðbúnað á borð við strandgæslu, lögreglu, eftirlit með svæðinu og uppbyggingu björgunar 

og leitarliðs.204  

Evrópusambandið leggur áherslu á að mikilvægt sé að þessar nýju siglingaleiðir séu 

öruggar en þar á sambandið mikilla hagsmuna að gæta þar sem aðildarríki þess koma að 40% 

af öllum vöruflutningi með skipum eins og áður var fjallað um.205 Evrópusambandið hefur 

boðið fram Galileo gervihnött sinn til þess að auðvelda Norðurskautsráðinu eftirlit með 

svæðinu auk leitar og björgunar ef mikið liggur við, líkt og bent hefur verið á.  

Sambandið leggur til tillögur um Galileo verkefnið, og/eða önnur öryggis- og 

umhverfiseftirlits verkefni, gætu haft áhrif og skapað öruggara umhverfi á norðurslóðum.206  

Styrking Norðurskautsráðsins gæti verið sterkur leikur fyrir frið á norðurslóðasvæðinu. 

Mikilvægt er fyrir Ísland, sem og önnur ríki á svæðinu að vandað sé til verka í þessum 

ofannefndu verkefnum. Mjög líklegt er að Ísland myndi njóta skjóls af Evrópusambandinu í 

þessum lið. Mestmegnis vegna þess að Evrópusambandið, og aðildarríki þess, myndi sjálft 

ekki síður njóta góðs af því starfi sem það er tilbúið að leggja að mörkum.  

Eins og fjallað var um í kaflanum smáríki og skjól byggist mjúkt öryggi á málefnum sem 

varða til dæmis umhverfismál og félagsleg málefni. Í þeim málaflokkum er ljóst að 

Evrópusambandið getur veitt smáríki eins og Íslandi skjól og tryggt betur hagsmuni landsins á 

þessum sviðum. Fræðimenn hafa þó haldið því fram að Ísland hafi núþegar tryggt sér það 

mjúka öryggi sem Evrópusambandið getur veitt því í gegnum EES samninginn.207 

Ef Ísland væri aðildarríki innan Evrópusambandsins þá gæti það notast við stefnu 

Evrópusambandsins þegar upp á vantar í stefnumótun eða notast við sérfræðiþekkingu til 

þess að móta sína eigin stefnu.208 Þetta gæti sem dæmi hjálpað og sparað Íslandi töluverðan 

tíma, peninga og vinnu sem annars færi í þá vinnu að greina hverjir öryggishagsmunir 

landsins eru nákvæmlega. 
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Tíundi liðurinn fjallar um það að byggja eigi upp viðskiptasamstarf norðurslóðaríkja og 

með því gera Íslendingum kleift að geta keppt um atvinnutækifæri sem til verða vegna 

aukinna efnahagsumsvifa á norðurslóðum.209  

Íslendingar eiga að nýta öll þau tækifæri sem gefast með breyttu landslagi á 

norðurslóðassvæðinu. Hvort sem er í nýtingu auðlinda, þjónustu í kringum þá starfsemi, 

vegna rannsókna og aukins eftirlits á svæðinu, þjónustu vegna vöruflutninga eða vegna nýrra 

ferðaþjónustutækifæra.  

Ein hugmynd sem kviknað hefur fjallar um það að stofna eigi viðskiptaráð norðurslóða til 

þess að hægt sé að styðja við norðlæg fyrirtæki og atvinnugreinar og virkja viðskiptasamstarf 

þeirra á milli.210  

Skrifað var undir viljayfirlýsingu um stofnun Norðurslóða-viðskiptaráðs þann 24. apríl 

síðastliðinn. Í viljayfirlýsingunni kemur fram að Norðurslóða-viðskiptaráð muni vinna í 

samræmi við norðurslóðstefnu Íslands og með því stuðla að því að Íslendingar geti keppt um 

þau atvinnutækifæri sem aukin efnahagsumskipti bera í för með sér. Aðild að stofnun 

viðskiptaráðsins eiga Viðskiptaráð Íslands, utanríkisráðuneytið og Norðurslóðanet Íslands. 

Sérstaklega er tekið fram í viljayfirlýsingunni að tækifæri liggi á sviðum þekkingarmiðlunar, 

fiskveiða, heilbrigiðisþjónustu, siglinga, leitar og björgunar auk olíuleitar og vinnslu.211  

Talið hefur verið að stofnun slíks viðskiptaráðs feli í sér augljósa hagsmuni fyrir Ísland og 

að það muni auðvelda samskipti íslenskra fyrirtækja við samstarfsaðila annarra 

norðurslóðaríkja.212 

Evrópusambandið telur að Framkvæmdastjórn sambandsins eigi að hlúa að samvinnu og 

miðlun tækni til þess að tryggja grunninn að allri stjórnsýslu fyrir framtíðina enda muni 

umsvif á svæðinu, að öllum líkindum, aukast mjög hratt. Sambandið telur nauðsynlegt að 

fyrir hendi sé góður grunnur til þess aðhægt verði að taka á móti þeirri framtíðar tækni sem 
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þörf er á vegna þeirra náttúruauðlinda sem að öllum líkindum verða nýttar á 

norðurslóðasvæðinu.213  

Evrópusambandið hefur haldið því fram að núverandi regluverk og stjórnsýslukerfi dugi 

svæðinu eins og er, en þessi regluverk þurfi að þróa nánar.214 Sambandinu finnst þó 

mikilvægt að Norðurskautsráðið verði styrkt á lagalegum og efnahagslegum grunni, vegna 

mikilvægis þess sem höfuðvettvangs í málefnum norðurslóða. Evrópusambandið og aðrir 

áheyrnaraðilar að Norðurskautsráðinu segjast ekki styðja við annarskonar höfðuvettvang á 

norðurslóðum sem útilokar eitthvert af norðurskautsríkjunum.215  

Líklegt verður að teljast að það skjól sem Ísland myndi njóta frá Evrópusambandinu, þegar 

kemur að því að þróa viðskiptasamstarf, myndi ryðja veg Ísland í átt að því að verða 

samkeppnishæfara á norðurslóðum, þar sem Evrópusambandið er byggt upp á efnahagslegu 

samstarfi í grunninn. Innan hugtaksins skjól fellur efnahagslegt öryggi, eins og áður hefur 

verið nefnt, undir svokallað hart öryggi. Fyrir smáríki eins og Ísland, með mjög lítið og veikt 

hagkerfi hlýtur það að vera einn af stóru kostunum við að fara inn í slíkt ríkjasamstarf, eða að 

fá efnahagslegt skjól. Þannig má leiða að því líkur að það myndi styrkja íslenskt viðskiptalíf, 

og efnahagslífið í heild að ganga í Evrópusambandið hvort sem er almennt eða hvað varðar 

málefni norðurslóða. Viðskiptaráð Íslands gaf út í skýrslu árið 2009 að þar sem leitað er leiða 

til að auka stöðugleika og trúverðugleika íslensks atvinnu- og viðskiptalífs. Viðskiptaráðið 

áliktar í skýrslu sinni að ekki verði horft fram hjá því að raunverulegir efnahagslegir kostir 

fylgi með aðild að Evrópusambandinu og myntbandalaginu í beinu framhaldi.216 

 

Ellefti liðurinn fjallar um það að auka þekkingu Íslendinga á málefnum norðurslóða og að 

kynna verði Ísland erlendis sem vettvang fyrir ráðstefnur, fundi og umræður um 

norðurslóðir. Auk þess á að vinna að því að efla og styrkja rannsóknarsetur, miðstöðvar og 

menntastofnanir sem tengjast norðurslóðum á Íslandi í samstarfi sínu við alþjóðastofnanir og 

önnur ríki.217  
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Eðlilega þarf að auka almenna þekkingu og umræðu Íslendinga á málefnum norðurslóða 

og mikilvægi svæðisins. Þetta má gera með aukinni þáttöku sem flestra svo sem eins og með 

þátttöku ráðuneytanna og undirstofnana þeirra, atvinnulífsins, sveitafélaganna og 

háskólasamfélagsins með hliðsjón af norðurslóðastefnu Íslands.218 

Evrópusambandið bað um að Framkvæmdastjórnin skoðaði möguleikann á því að sett yrði 

á fót upplýsingamiðstöð Evrópusambandsins um málefni norðurslóða.219  

Þessari hugmynd hefur verið fylgt eftir og hefur verið hrint í framkvæmd og er verkefnið í 

gangi þegar þetta er skrifað og er upplýsingamiðstöðin staðsett í Rovaniemi í Finnlandi. 

Meginmarkmið upplýsingamiðstöðvarinnar verður að taka saman og halda utanum 

upplýsingar og rannsóknir um norðurskautssvæðið og gera þær aðgengilegar og skiljanlegar 

fyrir almenning.220  

Þetta mun auka aðgengi Íslendinga sem og annarra að upplýsingaefni og hugsanlega vekja 

með því áhuga almennings á málefnunum. 

Ísland hefur enga aðkomu að miðstöðinni en stofnun hennar sýnir það að áhugi 

Evrópusambandsins á norðurslóðasvæðinu er mikil.  

Í þessu sambandi væri mjög gott að hafa skjól af Evrópusambandinu, enda er ljóst að 

Evrópusambandið ætlar sér stóra hluti í norðurslóðamálefnum. 

 

Tólfti og jafnframt síðasti liðurinn fjallar um það að auka eigi innlent samráð og samstarf 

um málefni norðurslóða til þess að tryggja aukna þekkingu á vægi norðurslóða, ýta undir 

lýðræðislega umræðu og samstöðu um framkvæmd norðurslóðastefnu stjórnvalda.221  

Þessi liður er frekar opin og nær almennt yfir alla hina ellefu liðina. Það er samt sem áður 

mjög mikilvægt að auka þekkingu á mikilvægi norðurslóðamálefna sem aftur eykur umræðu 

og samstöðu um að halda norðurslóðastefnu stjórnvalda.  

Hér að ofan hefur hefur verið farið ítarlega yfir þá liði sem stefna Íslands í málefnum 

norðurslóða byggir á. Hvergi er beint talað um hvalveiðar í norðurslóðastefnu Íslands en 
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óhætt er að segja að þar beri mest á milli í afstöðu Íslands og Evrópusambandsins eða í 

sjálfbærri nýtingu sjávarspendýra. 

Þegar horft er á stefnu Evrópusambandsins og áhuga sambandsins til þess að styrkja og 

styðja við rannsóknir á norðurslóðum má sjá mikil tækifæri fyrir Ísland. Staðsetning gerir 

Ísland að sérlega heppilegum stað fyrir norðurslóðarannsóknir er varða t.d jökla, gróðurfar, 

hafstrauma, veðurfar og sjávardýr.222  

Þess vegna er Ísland mjög góður kostur hvað varðar umhverfisvöktun á Norður-Atlantshafi 

og norðurslóðarannsóknir en stór hluti íslenskra rannsókna beinist að þessum þáttum. Ísland 

hefur veriði aðili að EES-samningnum frá árinu 1994 og hefur þar af leiðandi aðgang að 

rannsóknarsjóðum á vegum Evrópusambandsins. Það verður þó að teljast líklegt að aðild að 

sambandinu myndi auka líkurnar á því að sambandið liti til Íslands sem vöktunar- og eða 

rannsóknarsvæðis. Ísland telur sig hafa mikilvægu hlutverki að gegna í norðurslóðamálum, 

sérstaklega í málefnum sem snerta orku- og sjóöryggi.223 

Á Íslandi eru nú staðsettar skrifstofur tveggja samstarfshópa Norðurskautsráðsins á 

Akureyri, ásamt því að Háskólinn á Akureyri heldur úti námsleið í heimskautafræðum sem 

hefur nú þegar vakið áhuga og athygli þar sem bæði Frakkland og Noregur hafa styrkt 

norðurslóðarannsóknir á vegum.224  

Að framan sögðu má glögglega sjá hversu ríka áherslu Ísland hefur lagt á 

norðurslóðamálefni undanfarin misseri. Evrópusambandið hefur sýnt vaxandi áhuga á 

norðurslóðamálum, eins og sjá má á umsóknum þeirra til Norðurskautsráðsins um 

áheyrnaraðild. Aukin umsvif í norðurslóðarannsóknum frá Íslandi, svo og alþjóðlegur áhugi á 

landinu sem norðurslóðaríki, samanber umræðu á Evrópuþingi um málefni norðurslóða og 

styrkveitingar frá Frakklandi og Noregi, hvetur Ísland til aukins samstarfs á alþjóðavísu. Sem 

smáríki gæti þó orðið erfitt fyrir Ísland að ná athygli alþjóðasamfélagsins og því myndi 

innganga Íslands í Evrópusambandið styrkja stöðu landsins í norðurslóðamálum og veita því 

skjól. 
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8 Niðurstöður og lokaorð 

Í verkefninu hefur verið fjallað um þær kenningar alþjóðasamskipta sem höfundur taldi að 

ættu vel við samstarf á norðurslóðum. Í stefnum Íslands og Evrópusambandsins er mikill 

samhljómur hvað varðar áhuga á samstarfi og mikilvægi samráðsvettvangs um málefni 

svæðisins. Slík samvinna á milli ríkja, sem að öðru leyti eru afar ólík, fellur vel að kenningunni 

um frjálslynda stofnanahyggju. Ákveðin átök hafa orðið í samskiptum norðurslóðaríkja en 

með Ilulissat fundinum var gengið þvert á það markmið að Norðurskautsráðið yrði helsti 

samráðsvettvangurinn.  

Þannig tóku ákveðin ríki sig út úr jöfnunni og hugðu á nánara samstarf og héldu 

hagsmunaaðilum utan við það samráð. Þetta á mun meira við raunhyggju kenninguna þar 

sem hvert ríki víkur frá hag heildarinnar og reynir að ná sem mestum hagnaði fyrir sig, á 

kostnað hinna.  

Fjallað var í framhaldi af þessum hugleiðingum um norðurslóðir almennt og athygli vakin á 

þeim miklu öfgum sem lúta að svæðinu. Annars vegar er um að ræða mikil tækifæri með 

opnun siglingaleiða, aukið aðgengi að auðlindum, bæði að fiskimiðum, olíu og gasi sem talið 

er að finnist í miklu magni á svæðinu. Samhliða þessum tækifærum steðja nú fleiri hættur að 

norðurslóðum, bæði hvað varðar bráðnun íshellunnar sem veldur breytingum á vistkefinu, 

en einnig með aukinni hættu á mengunarslysum frá skipaflutningum og olíuvinnslu vegna 

aukinnar umferðar þeirra. Sérstaklega er mikið í húfi fyrir frumbyggja svæðisins sem eiga allt 

sitt undir því að svæðið sé verndað gegn þeim ógnum sem að steðja. Samhengisins vegna var 

farið nokkuð ítarlega yfir þær stofnanir sem fara með málefni norðurslóða. 

Norðurskautsráðið er æðsti samráðsvettvangur svæðisins og hafa aðilar jafnt innan sem utan 

ráðsins sýnt vilja fyrir því að það verði styrkt og haldi stöðu sinni sem sá mikilvægi vettvangur 

sem það er, þrátt fyrir að einhverjir virðist enn byggja á raunhyggjusjónarmiðum og vilji 

þannig maka krókinn.  

Því næst var vikið að hugtakinu smáríki og hverjir kostir og gallar skjóls eru fyrir slík ríki. 

Farið var sérstaklega yfir mjúkt og hart öryggi sem smáríki geta fengið í skjóli stærri ríkja og 

ríkjasambanda. Í köflunum sem fjölluðu um stefnur Íslands og Evrópusambandsins var svo 

sérstaklega horft til þess hvernig það kæmi út fyrir Ísland að vera í skjóli Evrópusambandsins 

þegar horft er til norðurslóðamálefna. Stefna Íslands byggir á tólf liðum sem beinast að 

hagsmunum Íslands á svæðinu og helstu áherslum landsins er það varðar. Norðurslóðastefna 
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Evrópusambandsins er í raun enn í mótun þó að gefin hafi verið út ákveðin stefnuyfirlýsing á 

dögunum. Stefna sambandsins byggir á þremur meginatriðum sem öll falla ákaflega vel að 

stefnu Íslands. Áherslur á náttúruvernd, sjálfbæra auðlindanýtingu og eflingu fjölhliða 

samstarfs eru atriði sem báðir aðilar leggja áherslu á. Ef Ísland gengi í Evrópusambandið 

myndu því áhersluatriði beggja vera af svipuðum toga en þó eru ákveðin atriði sem fara ekki 

eins vel saman en þar var sérstaklega bent á hvalveiðar. 

Eftir að stefna Íslands í norðurslóðamálefnum var mörkuð af þáverandi 

utanríkisráðherra, Össuri Skarphéðinssyni, varð ljóst að Ísland ætlaði sér að vera með í 

norðurslóðaævintýrinu. Ísland hefur vissulega margt fram að færa til þess samstarfs sem á 

sér stað innan Norðurskautsráðsins eins og sjá má í efni ritgerðarinnar. Svæðisbundið 

samstarf á norðurslóðasvæðinu mun að öllum líkindum aukast til muna á næstu árum og 

áratugum. Ísland þarf því að halda vel á spöðunum ef landið ætlar ekki að glata þeim 

tækifærunum sem bíða þess.  

Til þess að eiga betra tækifæri til að takast á við þessi stóru verkefni er gott að vera 

búinn að tryggja sig við spilaborðið eins vel og hægt er, enda margt sem getur farið úrskeiðis 

í samstarfi þar sem hagsmunir eru miklir og þeir málsaðilar misstórir og valdamiklir í 

alþjóðlegu samhengi sem att er kappi við. Það er ekkert launungamál að Ísland er smátt í 

samanburði við sum þeirra ríkja sem landið keppir við á norðurslóðum, en þar má nefna ríki á 

borð við Rússland, Kanada og Bandaríkin. 

Eins og fjallað hefur verið um hefur Ísland jafnt og þétt aukið alþjóðlegt samstarf sitt 

á undanförnum árum og hefur séð hag sinn í því að nýta slíkt samstarf til að ná fram 

markmiðum sínum eins og frjálslynd stofnanahyggja leggur áherslu á. Þannig má byggja á því 

að Ísland hafi séð hagsmunum sínum, varðandi ýmis málefni norðurslóða s.s umhverfisvernd, 

betur borgið í samstarfi við önnur ríki þar sem slík mál varða önnur ríki hnattrænt. 225 

 Ísland hefur notið skjóls frá alþjóðabandalögum en í Þorskastríðunum var hótun 

Íslands um að ganga úr NATO, og þar með hefði Bandaríski herinn þurft að hætta starfsemi á 

Íslandi, ein af þeim aðferðum sem Ísland beitti til að ná sínu fram. Á tímum Kaldastríðsins var 

mikilvægt fyrir NATO að Ísland væri innan bandalagsins og þannig jókst vald Íslands á 
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alþjóðavettvangi sem var mikill akkur í landhelgisbaráttunni.226 Þegar horft er til þess hvert 

hlutverk Evrópusambandsins innan norðurslóða er hefur Alyson Bailes bent á að 

norðurslóðaríkin, hvort sem þau eru innan Evrópusambandsins eða utan, verði að spyrja sig 

að því hvort sambandið birtist á norðurslóðum sem góður samvinnuvettvangur sem byggður 

er á þróuðu regluverki og skipulagðri stjórnsýslu, eða hvort sambandið komi að 

norðurslóðamálum sem sérstakur aðili með sínar þarfir og kröfur í fyrirrúmi í anda 

raunhyggju. Svar landanna við þessum spurningum velta svo á því hvort um er að ræða 

valdamikil ríki eða smáríki sem vilja komast í jafnari stöðu gagnvart hinum sterkari 

norðurslóðaríkjum og horfa til þess skjóls sem Evrópusambandið gæti veitt þeim.227  

Í upphafi var spurt að því hvort innganga Íslands í Evrópusambandið myndi styrkja eða 

veikja stöðu Íslands í málefnum norðurslóða og þrjár tilgátur settar fram um að  

a. Innganga Íslands í Evrópusambandið myndi styrkja stöðu landsins í málefnum 

norðurslóða. 

b. Norðurslóðastefnur Íslands og Evrópusambandsins falla vel saman. 

c. Ísland stæði betur að vígi í alþjóðlegu samstarfi á norðurslóðum í skjóli 

Evrópusambandsins. 

Þegar bornar eru saman norðurslóðastefnur Íslands og Evrópusambandsins má sjá hversu vel 

áhersluatriði þeirra falla saman. Eins og minnst var á að framan hefur áhugi fyrir aðild Íslands 

aukist innan Evrópusambandsins og er það fyrst og fremst vegna tengsla Íslands við 

norðurslóðir.228  

Hugsanlegt er að hag svæðisins sjálfs verði best borgið undir merkjum frjálslyndrar 

stofnanahyggju þar sem samskipti og samráð byggja þá ekki á því að hvert ríki hugsi einungis 

um eigin hag. 

Því má segja, þegar á heildina er litið, að innganga Íslands í Evrópusambandið myndi 

styrkja stöðu Íslands í málefnum norðurslóða og að Ísland stæði sterkara að vígi í skjóli 

Evrópusambandsins. 

                                                      
226

 Landhelgisgæsla Íslands. (e.d.). Útfærsla efnahagslögsögunnar. Sótt 29. apríl, 2013 af: 

http://www.lhg.is/sagan/utfaersla_efnahagslogsogunnar/ 

227
 Bailes, Alyson. The EU among Arctic powers and institutions. Sótt 28. Apríl 2013 af: 

http://www.vidraedur.is/media/esb/TAIEX/Bailes---EU-among-Arctic-Powers-and-Institutions.pdf 

228
 Bailes, Alyson. JK. & Heininen, Lassi. Strategy Papers on the Arctic or High North: A comparative study and 

analysis.bls. 79 

http://www.lhg.is/sagan/utfaersla_efnahagslogsogunnar/
http://www.vidraedur.is/media/esb/TAIEX/Bailes---EU-among-Arctic-Powers-and-Institutions.pdf


80 

 

Eins og fram kom í upphafi kviknaði áhugi höfundar á viðfangsefninu fyrir nokkrum árum 

við heimsókn til Brussel. Við vinnslu verkefnisins hefur höfundur þó orðið margs vísari um 

málefni norðurslóða og komist að því hversu gríðarlega hagsmuni Ísland á að gæta á 

svæðinu. Það verður að teljast afar brýnt að haldið sé vel utan um utanríkisstefnu landsins 

hvað norðurslóðir varðar og að landið haldi áfram að styrkja stöðu sína inna 

Norðurskautsráðsins hér eftir sem hingað til. Það er ljóst að Ísland á mikið erindi inn í 

Evrópusambandið og námið í Evrópufræðum hefur styrkt þá trú höfundar. Ef tekið er mið af 

stöðu Íslands á norðurslóðum má segja að innganga Íslands í Evrópusambandið myndi verða 

landinu ennfrekar til góða. 
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