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Útdráttur 

Á undanförnum árum hafa norðurslóðir fengið síaukið vægi í alþjóðamálum vegna 

loftslagsbreytinga. Ríki og alþjóðasamtök keppast um að fá aðgang að samtökum sem tengjast 

norðurslóðum, ekki síst Norðurskautsráðinu, og taka þátt í samvinnuverkefnum á vegum þeirra.  

Hið sama á við um vísindamenn og fræðimenn, enda hafa rannsóknir á norðurslóðum aukist til 

muna. Það sýnir sig best í starfi vinnuhópa Norðurskautsráðsins þar sem saman koma 

vísindamenn frá öllum Norðurskautsríkjunum átta ásamt fjölda áheyrnaraðila víðs vegar að úr 

heiminum. Í ritgerðinni er fjallað um aðild Íslands að samvinnuverkefnum á sviði norðurslóða og 

sjónum beint að þeim stofnunum og ráðuneytum sem koma að málaflokknum. Sérstök áhersla er 

lögð á þátttöku Íslendinga í vinnuhópum Norðurskautsráðsins. Í stefnu Íslands um 

norðurslóðamál kemur fram að vinna skuli að því að styrkja Norðurskautsráðið og efla samvinnu 

um málefni norðurslóða innanlands.
1
 Með vísan í kenningar í alþjóðastjórnmálum eru í 

ritgerðinni færð fyrir því rök að ekki hafi tekist að ná þessu markmiði vegna þess að stefnunni 

hafi ekki verið fylgt nógu vel eftir inn í ráðuneyti og stofnanir. Niðurstaðan er sú að skilgreina 

þurfi betur hverjir helstu hagsmunir Íslands séu í norðurslóðamálum og nauðsynlegt er að sett sé 

fram sérstök stefna um þátttöku Íslendinga í vinnuhópum Norðurskautsráðsins.  

 

Hér er um að ræða tilviksrannsókn (e. case study) sem er byggð á 24 viðtölum við sérfræðinga 

og embættismenn sem vinna að norðurslóðamálum hjá ráðuneytum, opinberum stofnunum og 

rannsóknastofnunum á Íslandi. Einnig voru tekin fleiri viðtöl við stjórnmálamenn, þar á meðal 

ráðherra og þingmenn, til að setja aðild Íslands að norðurslóðaverkefnum í pólitískt samhengi. 

Loks var stuðst við bækur, fræðigreinar, skýrslur stofnana, opinber fundargögn og blaðagreinar 

um efni sem tengjast rannsókninni með beinum og óbeinum hætti. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Stefna Íslands í málefnum norðurslóða, þskj. 337, 337. mál, 2010-2011. 
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Abstract  

In the last few years, the Arctic has received much international and geopolitical attention as a 

result of climate change. States and international organizations compete to gain access to 

organizations dealing with the Arctic, notably the Arctic Council, and seek to take part in 

multilateral regional cooperation. The same applies to international scientists and academics who 

are engaged in diverse research projects on the Arctic. The working groups of the Arctic Council 

are a case in point: they provide a venue for scientists from the Arctic Council’s eight member 

states as well as numerous observers states from all over the world to come together. The 

purpose here is to deal with the contribution of Iceland to Arctic cooperation by focusing on the 

role of various ministries and institutions. Special attention will be devoted to Iceland‘s 

participation in the Arctic Council‘s working groups. Iceland‘s Arctic policy stipulates that the 

Council should be strengthened and ways sought to increase Arctic cooperation between 

stakeholders, such as ministries, research institutions and interest groups, in Iceland. With 

reference to theories in international relations, the argument is put forward that the 

implementation of this policy has not been successful because the government has failed to 

coordinate Arctic cooperation and consultation within ministries and public institutions. What is 

needed is a better definition of what constitutes Iceland‘s Arctic interests and specific policy 

guidelines on Icelandic participation in the Arctic Council‘s cooperation projects and working 

groups.   

 

This is a case study, which, together with scholarly works, public reports and other written 

source material, is based on interviews with 24 Arctic officials, scientists and academics. In 

addition, interviews were conducted with politicians, including a former Foreign Minister and 

parliamentarians to put the subject matter in its proper political context.   
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Formáli 

 

Ritgerð þessi er 30 eininga lokaverkefni til meistaraprófs í alþjóðasamskiptum við Háskóla 

Íslands. Norðurslóðamál eru mikið í deiglunni og þetta er málaflokkur sem hefur sífellt aukna 

þýðingu fyrir Ísland og það var meðal annars þess vegna sem ég valdi þetta viðfangsefni.  

Leiðbeinandi minn, Valur Ingimundarson, fær kærar þakkir fyrir ákaflega góða og gagnrýna 

leiðsögn og fyrir að halda mér niðri á jörðinni þegar ég var farin á flug með verkefnið. 

Ég vil þakka eiginmanni mínum, David, fyrir alla þolinmæðina og stuðninginn meðan á skrifum 

stóð. Ég er honum þakklát fyrir að hafa alltaf óendanlega mikla trú á mér í öllu því sem ég tek 

mér fyrir hendur og fyrir að hvetja mig ávallt til að láta framtíðardrauma mína verða að 

veruleika. Móður minni þakka ég fyrir allan sinn góða og ómetanlega stuðning. Bestu þakkir fá 

einnig Helga Birgisdóttir Kaaber fyrir yfirlestur og Hjördís Erna Sigurðardóttir fyrir stuðning og 

góðar ábendingar á lokasprettinum. 

Gleðigjafarnir og synir mínir tveir, Siggi og Nonni, af ykkur er ég ávallt stoltust af. Megi 

framtíðin vera ykkar. 

Ritgerðina tileinka ég afa mínum heitnum, Sigurði Sigfússyni, fyrrverandi bónda í Stafholtsey í 

Borgarfirði. Hann var, og er, mín fyrirmynd í lífinu. 
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„Tákn af nýja tímans anda talar skýrt í Norðurátt“ 
Gamla Ísland eftir Einar Benediktsson 

 

 

1 Inngangur 
 

Undanfarin ár hefur kastljós umheimsins beinst í síauknum mæli að norðurslóðum. Margir sjá 

þar mikil tækifæri meðan aðrir einblína á hætturnar á svæðinu. Engu að síður eru flestir sammála 

því að norðurslóðir muni skipa veigamikinn sess í alþjóðamálum í framtíðinni. Þegar fjallað er 

um málefni norðursins er ýmist talað um norðurslóðir eða norðurheimskautið. Það fer þó oft eftir 

stefnu þeirra ríkja sem telja sig eiga hagsmuna að gæta á svæðinu hvernig það er skilgreint, enda 

taka þau ekki síður til pólitískra en landfræðilegra þátta.  

Íslensk stjórnvöld hafa markað stefnu um norðurslóðamál og þar kemur sérstaklega fram að 

mikilvægt sé að styrkja stöðu Íslands innan Norðurskautsráðsins sem heldur utan um pólitíska 

samvinnu á svæðinu. Markmið rannsóknarinnar er að fá yfirsýn yfir það hvernig staðið er að 

norðurslóðamálum hér og hvaða ráðuneyti, stofnanir og hagsmunaaðilar koma að 

samvinnuverkefnum á því sviði. Sérstök áhersla er lögð á þátttöku Íslands í vinnuhópum 

Norðurskautsráðsins, þar sem veigamikil starfsemi þess fer fram. Fjöldi sérfræðinga frá 

norðurskautsríkjunum átta og áheyrnaraðilar taka þátt í starfi vinnuhópanna og hér verður beint 

sjónum að framlagi Íslendinga. Leitast verður við að svara því hvort stjórnsýslan á Íslandi hafi 

þróast í takt við síaukinn alþjóðlegan áhuga á norðurslóðamálum og hvort nægilegt samstarf og 

samráð fari fram innanlands um norðurslóðamál.  
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1.1 Nálgun viðfangsefnisins og rannsóknarspurningar 
 

Töluvert hefur verið skrifað af fræðigreinum og meistaraprófsritgerðum sem fjalla um Ísland og 

norðurslóðir. Sem dæmi um birtar greinar og bókakafla íslenskra fræðimanna má nefna skrif 

Vals Ingimundarsonar
2
 og Alyson Bailes

3
 og Sumarliða R. Ísleifssonar

4
. Af 

meistaraprófsritgerðum má nefna ritgerðir Atla Ísleifssonar
5
, Gustavs Péturssonar

6
, Jóns Ágústs 

Guðmundssonar
7
 og Báru Hlynsdóttur

8
. Þessar rannsóknir fjalla um hlutverk Íslands í stjórnun, 

öryggi og valdajafnvægi á norðurslóðum. Aðkoma Íslands að samvinnuverkefnum á 

norðurslóðum, eins og vinnuhópum Norðurskautsráðsins, hefur þó ekki verið kortlögð 

sérstaklega áður. Hér er því um frumrannsókn að ræða. Auk erlendra og íslenskra heimilda er 

stuðst við rannsóknir Oran R. Young
9
, Paula Kankaanpää

10
 og Nikolas Sellheim

11
, sem veita 

innsýn í starfsemi Norðurskautsráðsins, stefnu norðurskautsríkjanna og samvinnuverkefni á sviði 

norðurslóða.  

 

 

                                                           
2
 Valur Ingimundarson „Ísland og „norðurslóðir“ Sjálfsmyndastjórnmál, öryggismál og stórveldahagsmunir,“ Skírnir 

184 (haust 2010); „Territorial Discourses and Identity Politics: Iceland’s Role in the Arctic,“ í Arctic Security in an 

Age of Climate Change, ritstj. James Kraska, (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), bls. 174–189.  
3
 Alyson Bailes, Options for Closer Cooperation in the High North: What Is Needed?, í Security Prospects in the 

High North: Geostrategic Thaw or Freeze?, ritstj. Sven G. Holtsmark and Brooke A smith-Windsor, (Róm: NATO 

Defence College, 2009), 28-57.  
4
 Sumarliði R. Ísleifsson (2011), ritstjóri í samvinnu við Daniel Chartier, Iceland and Images of the North. 

Reykjavík Academy and Pressses de l’Université du Québec. 
5
 Atli Ísleifsson, Hvít auðn, svart gull og opið haf: Breytt landfræðipólitík norðurslóða (meistaraprófsritgerð, 

Háskóli Íslands, 2009). 
6
 Gustav Pétursson, The increased strategic importance of the High North and it´s security implications for Iceland 

(meistaraprófsritgerð, Háskóli Íslands, 2009). 
7
 Jón Ágúst Guðmundsson, Iceland´s Arctic Strategy: Security challenges and opportunities (meistaraprófsritgerð, 

Háskóli Íslands, 2010). 
8
 Bára Hlynsdóttir, Norðurslóðastefna Kínverja og staða Íslands (meistaraprófsritgerð, Háskóli Íslands, 2012). 

9
 Oran R. Young. 2010. Arctic Governance – Pathways to the Future. Arctic Review on Law and Politics, 1(2), bls. 

164–185 og Oran R. Young. 2012. Building an international regime complex for the Arctic: current status and next 

steps. The Polar Journal, 2(2), bls. 391-407. 
10

 Paula Kankaanpää,og Oran R. Young. 2012. The effectiveness of the Arctic Council. Polar Reasearch, 31, 17176. 

Sótt af http://dx.doi.org/10.3402/polar.v31i0.17176  
11

 Nikolas Sellheim. 2012. The Establishment of the Permanent Arctic Council Secretariat: Challenges and 

Opportunities. Í The Arctic Council: The Place in the Future of Arctic Goverane (ritstj. Thomas S. Axworthy, Timo 

Koivurova og Waliul Hasanat), bls. 60-82. Munk-Gordon Arctic Security Program. 
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Rannsóknarspurningar sem leitast verður eftir að svara í ritgerðinni eru eftirfarandi: 

1. Hver er aðkoma Íslands að vinnuhópum Norðurskautsráðsins? 

2. Hvernig er samráð og samhæfingu háttað innanlands á milli íslenskra stofnana, 

ráðuneyta, vinnuhópa og hagsmunaaðila þegar kemur að málefnum norðurslóða?  

3. Hvernig hefur norðurslóðastefnunni sem samþykkt var einhljóða á Alþingi árið 2011 

verið fylgt eftir inn í ráðuneyti og stofnanir á Íslandi?  

 

Eftirfarandi tilgáta er sett fram: 

Íslensk stjórnsýsla (stofnanir og önnur ráðuneyti en utanríkisráðuneytið) hefur ekki þróast 

í takt við hraða þróun á norðurslóðum og þróun Norðurskautsráðsins. 

Einnig verður staða Íslands innan Norðurskautsráðsins og þátttaka Íslands í alþjóðasamvinnu 

greind með kenningum í alþjóðasamskiptum. Þar verður aðallega stuðst við kenningar 

nýfrjálslyndrar stofnanahyggju og mótunarhyggju.  

 

1.2 Aðferðafræði og aðferðir  
 

Í ritgerðinni verður eigindlegum rannsóknaraðferðum beitt (e. qualitative research methods) til 

að greina viðfangsefnið. Notast er við aðferð sem kallast tilviksrannsókn (e. case study) en 

tilgangur slíkra rannsókna er að rannsaka eitt eða nokkur tilvik í smáatriðum til að þróa eins 

ítarlegan skilning og mögulegt er á tilvikinu. Tilvik getur meðal annars verið lítill hópur, samtök, 

samfélag eða þjóð. Gögnum í tilviksrannsókn er safnað með beinum athugunum, en einnig má 

styðjast við önnur gögn. Hér er kortlögð aðkoma Íslands að vinnuhópum Norðurskautsráðsins. 

Fræðimaðurinn Robert K. Yin heldur því fram að því meira sem rannsóknarspurningar reyna að 

útskýra núverandi aðstæður því meiri ástæða sé til að notast við tilviksrannsókn.
12

 Í 

tilviksrannsókn er gerð bein athugun á þeim atburðum sem eru til rannsóknar og tekin viðtöl við 

                                                           
12

 Yin, 2009:3. 
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fólk sem tengist þeim.
13

 Hér er um að ræða empíríska rannsókn þar sem samtímafyrirbæri er 

rannsakað við raunverulegar aðstæður.
14

  

Gögnum sem nýtt voru við gerð ritgerðarinnar var safnað með 24 viðtölum við sérfræðinga í 

norðurslóðamálum á Íslandi. Valdir voru einstaklingar sem koma að vinnuhópum 

Norðurskautsráðsins frá fjölda stofnana, ráðuneyta, Alþingi, fyrrverandi ráðherra og 

hagsmunaaðilum. Leitast var við að ná breiðum hóp fólks. Markmiðið er að varpa ljósi á stöðu 

norðurslóðamála innan stjórnsýslunnar og utan hennar. Ásamt viðtölunum var einnig stuðst við 

fræðigreinar, skýrslur, ræður, opinber gögn, fundargerðir, blaðagreinar og önnur fyrirliggjandi 

gögn. 

Viðtöl veita innsýn í atburði og mál sem lítið er vitað um, atburði sem gerast fyrir utan hringiðu 

fjölmiðla og almennings. Fullyrða má að unnt sé að fá meiri þekkingu á pólitísku ferli og hvernig 

staðan sé í ákveðnum málaflokkum með því að taka viðtöl í rannsóknum. Þó þarf rannsakandi að 

vera meðvitaður um að sum smáatriði gætu verið ýkt. Aftur á móti geta viðtöl veitt upplýsingar 

sem erfitt er að nálgast gegnum opinberar heimildir,
15

 þótt mikilvægt sé að þau séu styrkt með 

fræðilegum gögnum og skýrslum um efnið.
16

  

 

Viðmælendur voru valdir með tilliti til þekkingar þeirra á málefnum norðurslóða og þátttöku 

þeirra í vinnuhópum Norðurskautsráðsins og viðtölin fóru fram á vinnustöðum viðmælenda, í 

fundarherbergjum eða á skrifstofum. Viðtölin stóðu að jafnaði um klukkustund hvert. Tólf viðtöl 

voru tekin á tímabilinu júní–ágúst 2012 og tólf á tímabilinu febrúar–júní 2013. Ákveðið var í 

upphafi rannsóknar að nafnleyndar skyldi gætt. Búið var til sérstakt vinnuheiti fyrir viðmælendur 

og eru þeir nefndir sérfræðingar í norðurslóðamálum. Hér er um að ræða fulltrúa Íslands í 

vinnuhópum Norðurskautsráðsins auk annarra sérfræðinga opinberra stofnana, ráðuneyta, 

háskólasamfélagsins og hagsmunaaðila.  

 

Í öðru lagi er stuðst við opinber skjöl, bæði fundargerðir stofnana og nefnda ásamt því sem notast 

er við skjöl og skýrslur Norðurskautsráðsins og vinnuhópa þess. Þá komu að notum skjöl og 

                                                           
13

 Yin, 2009:11. 
14

 Yin, 2009:17. 
15

 Lilleker, 2003. 
16

 Lilleker, 2003. 
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skýrslur íslenskra stjórnvalda um málefni norðurslóða. Í þriðja lagi er stuðst við greinar 

fræðimanna á sviðunum. 

 

Áhersla er lögð á hefðbundnar kenningar í alþjóðasamskiptum sem fjalla um hegðun ríkja og 

samskipti þeirra. Kenningar eru notaðar í því skyni að skýra núverandi aðstæður og verður 

hegðun Íslands í samvinnu á norðurslóðum sérstaklega skoðuð. Rannsóknin er unnin með 

hliðsjón af nýraunhyggju (e. neorealism), nýfrjálslyndri stofnanahyggju (e. liberal 

institutionalism) og mótunarhyggju (e. constructivism). Markmiðið er að varpa ljósi á samskipti 

Íslands við ríki á norðurslóðum og þá sérstaklega stöðu Íslands innan Norðurskautsráðsins. 

Ísland hefur sóst eftir samvinnu við ríki innan Norðurskautsráðsins og tvíhliða samskiptum við 

önnur ríki, bæði innan og utan svæðisins. Hugtakið fullveldi verður einnig skoðað sem og hin 

hraða þróun Norðurskautsráðsins á undanförnum árum. Megináherslan hér er þó á Ísland: að hve 

miklu leyti íslensk stjórnvöld hafi mótað stefnu sína út frá utanaðkomandi áhrifum, hvert framlag 

Íslands sé til Norðurskautsráðsins, einkum vinnuhópanna, hvort hagsmunir landsins í málefnum 

norðurslóða séu nægilega vel skilgreindir.  

 

1.3 Greining á áhættumati  
 

Rannsóknin tekur á vissum þáttum sem ekki hafa verið skoðaðir hér á landi áður, einkum 

framlag Íslands til vinnuhópa Norðurskautsráðsins, og getur því verið þarft innlegg í hina 

fræðilegu umræðu sem og framlag til almennar umræðu. Ákveðin áhætta fylgir því hins vegar að 

greina ákveðið efni frá grunni, því þá er lítið til af öðrum rannsóknum og skjölum til að styðjast 

við og því mikið stuðst við munnlegar heimildir. Norðurslóðamál eru í mikilli gerjun og getur 

það haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif. Vel var tekið í rannsóknarefnið og allir viðmælendur 

voru tilbúnir að koma í viðtöl. Á sama tíma verður að hafa í huga að ég var starfsnemi í 

utanríkisráðuneytinu sumarið 2012, nánar tiltekið á alþjóðasviði í málefnum norðurslóða. Því var 

ég að vissu leyti tengd efninu og hafði tekið nokkur viðtöl þegar ég starfaði þar. Það að hafa 

starfað innan málaflokksins sem rannsakaður er getur bæði verið kostur og galli. Samþykki var 

fengið hjá öllum þeim sem rætt var við yfir starfsþjálfunartímann um að nota viðtöl við þau í 

ritgerðinni. Tólf viðtöl voru tekin sumarið 2012, þ.e. yfir starfsþjálfunartíma hjá 
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utanríkisráðuneytinu og tólf viðtöl tekin á vorönn 2013 þegar eiginleg vinna við rannsóknina fór 

fram og þá var ég eingöngu nemi. 

 

Þar sem í þessari rannsókn eru notuð fjölbreytt fræðigögn, opinberar skýrslur, fréttir, kenningar 

og fjöldi viðtala má segja að nokkurs konar þríprófun verði beitt til að sýna fram á réttmæti 

rannsóknarinnar.
17

  

 

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Í inngangskafla er efnið kynnt og gert grein fyrir 

meginmarkmiðum. Í öðrum kafla er fjallað um kenningar í alþjóðasamskiptum. Þær hafa verið 

notaðar til að skýra betur hegðun ríkja og hvernig alþjóðasamfélagið er mótað. Í þriðja kafla er 

fjallað um Norðurskautsráðið, þróun þess og helstu þáttaskil. Sérstaklega er fjallað um 

strandríkin fimm svokölluðu og að lokum hina ný stofnuðu fastaskrifstofu Norðurskautsráðsins í 

Tromsø í Noregi. Í fjórða kafla er sérstaklega rætt um Ísland og norðurslóðamálin með því að 

beina sjónum að þeim ráðuneytum, stofnunum og hagsmunaaðilum sem koma að þessum 

málaflokki. Í fimmta kafla er sérstaklega rannsökuð þátttaka Íslendinga í vinnuhópum 

Norðurskautsráðsins auk aðkomu annarra aðila á Íslandi að norðurslóðamálum. Í sjötta kafla eru 

helstu niðurstöður dregnar saman og umræður um framtíðina á norðurslóðum.  

  

                                                           
17

 Creswell, 1998. 
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2 Kenningar í alþjóðasamskiptum 
 

Hér verður gerð grein fyrir nokkrum kenningaskólum sem hafa verið ráðandi í 

alþjóðasamskiptum á síðustu áratugum. Nálgunin er sagnfræðileg að nokkru leyti þar sem 

„vinsældir“ kenninganna hafa aukist og minnkað í takt við stöðu heimsmála á hverjum tíma. 

Rannsóknarspurningin sem ég leitast við að svara í þessum kafla er eftirfarandi: ,,Af hverju 

sækjast ríki eftir samvinnu?“ Ég afmarka mig við þær kenningar sem ég tel best svara þessari 

spurningu eins og staða mála er á norðurslóðum í dag. Nálganir nýraunhyggju, nýfrjálslyndrar 

stofnanahyggju, hinnar svokölluðu „neo-neo“-umræðu og mótunarhyggju verða sérstaklega 

skoðaðar. Einnig verður fjallað um hugtakið fullveldi (e. sovereignty) sem er mikilvægt í 

alþjóðasamskiptum og í kenningaheiminum. Merking hugtaksins hefur breyst mikið og ég mun 

líta nánar á þá þróun. Tekin verða dæmi um samfélög sem ekki hafa viðurkennt fullveldi, eins og 

frumbyggjasamfélög sem eru ekki ríki en þó þjóðir innan ríkis. Þegar ríki og samvinna þeirra eru 

skoðuð í dag tel ég mikilvægt að taka einnig fyrir aðra hópa sem hafa hagsmuna að gæta í 

alþjóðasamfélaginu. Innan Norðurskautsráðsins vinna ríki til að mynda saman því þau hafa 

sameiginlegra hagsmuna að gæta á norðurskautssvæðinu en þar býr einnig stór hópur frumbyggja 

sem er mikilvægur hlekkur í þessu samstarfi.  

 

Byrjað verður á því að skyggnast inn í kenningar um nýraunhyggju, næst verður farið í umfjöllun 

um nýfrjálslynda stofnanahyggju og „neo-neo“-umræðuna og að lokum verður fjallað um 

mótunarhyggju.  
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2.1 Nýraunhyggja  
 

Upphafsmaður sígildrar raunhyggju er talinn vera Hans Morgenthau og setti hann kenningu sína 

fram í lok síðari heimstyrjaldar. Samkvæmt kenningunni er gengið út frá því að innan 

alþjóðakerfisins sé bæði að finna vald og stjórnleysi. Morgenthau leggur megináherslu á 

valdagræðgi og þörfina fyrir að stjórna öðrum sem hann segir að sé ríkjandi þáttur í eðli 

mannsins og þannig yfirfærir hann það yfir á hegðun ríkja.
18 

 

Þegar nýraunhyggjufræðimaðurinn Kenneth Waltz gaf út bókina Theory of International Politics 

árið 1979 hafði kalda stríðið haft mikil áhrif í alþjóðasamskiptum í langan tíma.
19

 Waltz taldi að 

raunhyggjumenn einblíndu of mikið á eðli ríkja og mannlegt eðli. Waltz vildi frekar leggja 

áherslu á kerfin sem slík, uppbyggingu þeirra og formgerð. Hann var þó samþykkur klassískri 

raunhyggju um að að leggja áherslu á valdajafnvægi.
20

 Waltz skýrði með kenningu sinni að 

tvípóla kerfi væri stöðugt, rétt eins og hugmynd Morgenthaus um margpóla kerfi. Markmið 

Waltz var að skýra aðstæðurnar sem höfðu ríkt á árum kalda stríðsins. Í nærri þrjá áratugi höfðu 

Bandaríkin og Sovétríkin verið ráðandi í alþjóðakerfinu og á þeim tíma hafði þeim tekist að 

viðhalda ákveðnu valdajafnvægi. Þá voru þessi tvö ríki ráðandi í samskiptum og leiðandi í 

alþjóðakerfinu en önnur ríki fylgdu einfaldlega með. Waltz hafði því sniðið stöðuga kenningu 

eftir heimsmynd kaldastríðsáranna.
21

 Sovétríkin liðu á endanum undir lok og þar með dró úr 

trúverðugleika kenningar Waltz þar sem ljóst var að hið svokallaða „tvípóla kerfi“ var ekki 

lengur stöðugt eins og kenning hans hafði gert ráð fyrir.  

 

2.2 Nýfrjálslynd stofnanahyggja 
 

Undir lok kalda stríðsins kom fram á sjónarsviðið annar kenningarskóli, nýfrjálslynd 

stofnanahyggja, sem ógnaði raunhyggjunni. Robert Keohane, kenningasmiður nýfrjálslyndrar 

stofnanahyggju, gagnrýndi Waltz og hafði efasemdir um gagnsemi kenninga hans, en var þó 

sammála honum varðandi það að kenningar þyrftu að vera til staðar. Keohane vildi ekki líta á 

                                                           
18

 Mingst og Snyder, 2008:57 og Baldwin 1993. 
19

 Keohane, 1986:14. 
20

 Keohane, 1986:18 og Cox, 1986:211. 
21

 Keohane, 1986:211, 257. 
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kenningar sem lögmál heldur kaus hann að þróa þær áfram og sjá hversu langt væri hægt að fara 

með þær. Hann gagnrýndi til að mynda nýraunhyggjuna og Waltz fyrir að ganga einfaldlega út 

frá því að ríki væru skynsöm. Keohane taldi kerfið skipta mestu máli og að ekki væri nóg að 

skilja einstaklinga og ríki til að skilja hvernig alþjóðakerfið hegðar sér.22  

  

Í nýfrjálslyndri stofnanahyggju er einblínt á samskipti á milli ríkja. Samkvæmt þeirri kenningu er 

nóg að samvinna auki hagsmuni ríkja, en ríki þurfa ekki að hagnast meira en önnur ríki eins og 

kenningar raunhyggju gera ráð fyrir.  

 

2.3  „Neo-neo“-umræðan  
 

Gagnlegt er að líta á samspil nýraunhyggju og nýfrjálslyndrar stofnanahyggju til að skilja 

kenningaheiminn betur. „Neo-neo“-umræðan var ráðandi innan alþjóðasamskipta á um fimmtán 

ára tímabili. Upp úr miðjum níunda áratug 20. aldar og fram til ársins 2000 voru kenningar 

nýraunhyggju og nýfrjálslyndrar stofnanahyggju ráðandi í alþjóðasamskiptum og er ,,neo-neo“-

umræða milli þessa tveggja kenninga. Þessar tvær hugmyndir heyra undir sömu 

hugmyndafræðina og eiga margt sameiginlegt hvað varðar viðhorf og skoðanir tengdar 

alþjóðastjórnmálum. Munurinn á þeim er sá að innan nýraunhyggju er einblínt á öryggi en innan 

nýfrjálslyndrar stofnanahyggju er efnahagur í öndvegi. Því má segja að þetta sé umræða innan 

einnar og sömu hugmyndafræðinnar. Bæði nýraunhyggja og nýfrjálslynd stofnanahyggja snúast 

ekki aðeins um kenningar; um er að ræða hugmyndafræði sem mótar heimsýn einstaklinga og 

hefur áhrif á stefnumótun og stjórnun.
23

 Innan þessara tveggja kenninga er stuðst við hugtökin 

stjórnleysi og vald
24

 og gengið út frá því að heimurinn, og þar af leiðandi alþjóðastjórnmál, 

byggist á reglum eða regluverki. Þó má greina mun á kenningunum þegar kemur að því að 

skilgreina reglur. David Baldwin fullyrðir í grein sinni ,,Neoliberalism, neorealism, and world 

politics“ að nýfrjálslynd stofnanahyggja eigi í erfiðleikum með að fjalla um vald
25

 og talsmenn 

nýraunhyggju halda því fram að stjórnleysi setji meiri hömlur á hegðun ríkja. Forvígismenn 

                                                           
22

 Keohane, 1986:17–18, 191. 
23

 Baldwin, 1993; Keohane, 1986. 
24

 Baldwin, 1993:13. 
25

 Baldwin, 1993:14–15. 
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nýfrjálslyndrar stofnanahyggju telja hins vegar að það sé ekki mikilvægt atriði og hafna 

gagnrýninni.
26

  

 

Þegar kemur að alþjóðlegri samvinnu er í „neo-neo“-umræðunni ekki deilt um það hvort 

alþjóðasamvinna sé möguleg heldur hversu líklegt sé að af henni verði. Í kenningu 

nýraunhyggjusinna er áhersla lögð á hlutfallslegan ávinning, það er að segja á það markmið að 

hagnast meira en aðrir. Í nýfrjálslyndri stofnanahyggju er hins vegar meira lagt upp úr almennum 

ávinningi: að nóg sé að hagnast af samvinnu en ríki þurfi ekki að hagnast meira en önnur ríki af 

henni. Samkvæmt kenningum nýraunhyggjunnar leggur ríkið áherslu á öryggi, en samkvæmt 

nýfrjálslyndri stofnanahyggju er einblínt á efnahag. Í nýraunhyggju er oft meiri áhersla lögð á 

getu en ásetning. Frá árinu 1945 hefur gríðarlegur fjöldi stofnana verið settur á laggirnar en 

talsmenn þessara tveggja kenninga greinir á um mikilvægi stofnanafyrirkomulagsins.
27

  

 

Þó að önnur kenningin eða hugmyndafræðin nái ekki að sannfæra fylgismenn hinnar geta 

nýraunhyggja og nýfrjálslynd stofnanahyggja lært hvor af annarri og þannig aukið umræðu og 

þekkingu á alþjóðastjórnmálum og -samskiptum. Umræðan á milli nýraunhyggju og 

nýfrjálslyndrar stofnanahyggju heldur áfram að þróast. Báðar veita mikilvæga sýn á þessar 

kenningar og alþjóðastjórnmálin.
28

 

 

Á „neo-neo“-umræðunni sést vel að í kenningunum er einblínt á misjafna hluti og kenningar geta 

líka verið mótvægi hver við aðra. Þar kemur vel fram hversu mikil áhersla er lögð á samvinnu 

ríkja meðal talsmanna nýfrjálslyndrar stofnanahyggju. Þannig hefja ríki oft samvinnu með 

efnahagslegri samvinnu sem síðan þróast í dýpri og nánari samvinnu milli ríkja. Ein skýringin á 

því af hverju ríki sækjast eftir samvinnu er því sú að þau sjá hagsmunum sínum best borgið með 

því að vinna með öðrum ríkjum, oft í upphafi í efnahagslegri samvinnu, eins og í 

Evrópusambandinu, sem hefur síðan þróast í miklu nánari samvinnu og deilingu á fullveldi. 

Fylgismenn nýraunhyggju eru samþykkir því að samvinna milli ríkja verði að vera til staðar, en 

telja ekki nauðsynlegt að hún sé mikil. Mótunarhyggja brúar að einhverju leyti bilið milli þessara 

tveggja kenninga og verður næst litið til hennar.  

                                                           
26

 Baldwin, 1993:4–5. 
27

 Baldwin, 1993:5–8. 
28

 Baldwin, 1993:22. 
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2.4 Mótunarhyggja 
 

Undir lok áttunda áratugar 20. aldar kom mótunarhyggjan fram á sjónarsviðið. Fyrir þann tíma 

höfðu nýraunhyggja og nýfrjálslynd stofnanahyggja verið ráðandi kenningar í 

alþjóðasamskiptum, eins og hér hefur verið rakið. Þær tilheyra vissuhyggju (e. positivism), en þá 

er efnið ekki greint innan frá heldur fyrir utan. Mótunarhyggjan er hins vegar staðsett á milli 

vissuhyggjunnar og síðvissuhyggjunnar (e. post-positivism). Þá er efnið greint með því að leggja 

áherslu á þátttöku; ríkið og einstaklingar eru innan þess sem verið er að rannsaka. Litið er svo á 

að raunveruleikinn breytist í sífellu, að fólkið og ríkið séu félagslega mótuð og því sé ekki hægt 

að eingöngu standa fyrir utan rannsóknarefnið og greina það. Mótunarhyggjan er hluti af þriðju 

umræðu kenningum (e. third debate) í alþjóðasamskiptum. Í þriðju umræðunni takast á 

rökhyggjumenn (e. rationalists), sem einblína á að útskýra hlutina, og hughyggjumenn (e. 

reflectivists), sem leggja áhersla á að öðlast skilning með því að túlka og íhuga. Mótunarhyggjan 

þróast út frá gagnrýnikenningum (e. critical theory) þar sem áherslan er meðal annars á 

félagslega mótun.
29

 

 

Alexander Wendt heldur því fram að stjórnleysi í alþjóðasamskiptum einkennist af því hvernig 

ríkin sjálf túlka stjórnleysi. Hann einblínir á það hvernig stjórnleysi hefur áhrif á sjálfsmynd (e. 

identity) og hagsmuni (e. interests) ríkja. Ríkin hafi áhrif á stjórnleysið en ekki öfugt eins og 

haldið hefur verið fram í fyrri kenningum. Sjálfsmyndir gegna mikilvægu hlutverki að mati 

Wendt, en hann heldur því fram að sjálfsmyndir móti hagsmuni ríkja. Félagsleg þekking skipar 

einnig stóran sess, en ríki nota hana í samskiptum við önnur ríki.
30

 Áður en þau bregðast við 

ákvörðunum annarra ríkja á sér stað ákveðin túlkun á grundvelli þessarar félagslegu þekkingar. 

Þegar ríki meta önnur ríki fer því af stað ákveðið ferli, eins og gerist hjá einstaklingum þegar þeir 

meta, túlka og skilja aðra. Til dæmis er lagt mat á hvort ógn stafi frá þessu ríki eða hvort það sé 

líklegt til að vera gott samstarfsríki. Slíkar félagslegar vangaveltur fara af stað áður en ákveðið er 

að hefja samvinnu við ákveðið ríki.  

 

                                                           
29

 Wendt, 1992; Lapid, 1989. 
30

 Wendt, 1992. 
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Að mati Wendt eru þrjár leiðir til að móta sjálfsmyndir og hagsmuni í hinu stjórnlausa 

alþjóðakerfi: með fullveldi, samvinnu og breytingu úr sjálfhverfum sjálfsmyndum í 

sameiginlegar sjálfsmyndir.
31

 Þeir sem aðhyllast mótunarhyggju sjá heiminn sem félagslega 

mótaðan. Meiri áhersla er lögð á hið félagslega í stað þess efnislega í nálgun mótunarhyggju á 

alþjóðastjórnmál.
32

 Wendt gagnrýnir einnig ríkjandi kenningar. Hann gagnrýnir nýraunhyggjuna 

meðal annars fyrir að einblína á það að aukið öryggi hjá einu ríki leiði til minna öryggis hjá öðru 

ríki. Hann telur ekki einungis hægt að horfa á stjórnleysið þegar verið er að skoða samskipti ríkja 

heldur verði að taka tillit til annarra þátta. Við getum ekki skýrt heiminn eftir nýraunhyggju sem 

einblínir mest á stjórnleysið, segir hann, heldur verðum við að taka tillit til þátta á borð við það 

hvernig heimurinn er félagslega mótaður og hvernig kerfið, ríki og einstaklingar breytast með 

tímanum.
33

  

 

Í grein sem birtist í Skírni árið 2010 fjallar Valur Ingimundarson um ,,Ísland og norðurslóðir: 

Sjálfsmyndastjórnmál, öryggismál og stórveldahagsmuni“. Þar heldur hann því meðal annars 

fram að ,,stjórnvöld hafa leitast við að gera sér mat úr staðsetningu Íslands og aðkomu að 

ákvörðunum í alþjóðlegri umræðu um norðurskautið með því að leggja áherslu á pólitísk, 

félagsleg, menningarleg og efnahagsleg tengsl við norðrið“.
34

 Ég met það sem svo að þarna megi 

tengja við nálgun mótunarhyggju, að ríki séu farin að einblína á það félagslega og menningarlega 

þegar hagsmunir eru annars vegar. Þetta gæti því fallið undir nýja þróun þar sem áður fyrr ríkti 

meiri raunhyggjuhugsun í stjórnmálum á Íslandi þegar bandaríski herinn var á landinu. Eftir 

brottför hans myndaðist ákveðið tómarúm í öryggis- og varnarmálum á Íslandi. Í ljósi aukinnar 

áherslu á norðurslóðir skiptir máli að setja í kenningalegt samhengi hvernig ríki hegða sér í 

samskiptum og samvinnu. Hafa samskiptin milli ríkjanna breyst mikið? Er mótunarhyggja orðin 

áhrifameiri en áður? Segja má að mótunarhyggja hafi fléttast inn í nýfrjálslynda stofnanahyggju 

þar sem aukin áhersla er á samvinnu og hvernig samvinnan þróast með tímanum. Hið félagslega 

og sögulega fær meira vægi í samskiptum ríkja og með breyttri heimsmynd virðast nýir 

kenningarammar, líkt og mótunarhyggja, njóta meira fylgis en áður. Það er því ekki hægt að sjá 

annað en að áherslurnar séu að breytast þegar kemur að samvinnu ríkja.  

                                                           
31

 Wendt, 1992. 
32

 Checkel, 2008:72 
33

 Wendt, 1992. 
34

 Valur Ingimundarson, 2010:261. 
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Hvaða hugmyndir hafa ríkin sjálf um eigin sjálfsmyndir og hvernig hafa þær mótast með 

tímanum? Samkvæmt Wendt móta sjálfsmyndir hagsmunina en ekki öfugt. Því eru það í 

grunninn sjálfsmyndirnar sem hafa áhrif á það hvaða ákvarðanir ríki taka og hvernig þeim er 

framfylgt. Þannig getur til dæmis myndast ákveðin togstreita á milli fullveldishagsmuna ríkja og 

alþjóðastjórnunar á norðurskautinu eftir því hvaða hugmyndir þau hafa um ákveðin svæði og 

málefni.
35

  

 

Valur nefnir að vegna gríðarlega mikils áhuga alþjóðlegra fjölmiðla á norðurslóðum hafi þetta 

svæði orðið meira áberandi í alþjóðastjórnmálum síðustu ár. Hann segir: ,,[F]réttaflutningur af 

afleiðingum loftslagsbreytinga fyrir norðurskautið og hugsanlegum stórveldaátökum um 

náttúruauðlindir hefur verið stórlega ýktur. Þessi tilbúningur hefur síðan átt mikinn þátt í að auka 

alþjóðlegt vægi norðurskautsins“.
36

 Þetta styður gagnrýni Cynthiu Weber á kenningar Wendt, en 

Weber styðst við kvikmyndina Wag the Dog í gagnrýni sinni og telur að það sé sérstaklega 

sjónvarpið sem dreifi þessum gerviveruleika og þannig sé hinn félagslegi raunveruleiki breyttur 

og matreiddur í gegnum fjölmiðla. Sjálfsmyndir, hagsmunir og alþjóðakerfið sé því mótað í 

gegnum fjölmiðla.
37

 

 

Weber heldur því fram að við verðum að horfa á það sem ríki gera en ekki það sem þau eru 

líkleg til að gera til að skilja hegðun þeirra í alþjóðakerfinu. Mikilvægast sé að hagsmunir og 

sjálfsmyndir ríkja breytist og ríki hegði sér eftir því hvaða hagsmuni og sjálfsmyndir þau hafa.
38

 

Weber hittir naglann á höfuðið í grein sinni ,,Is Anarchy what state make of it?“ þar sem hún 

segir að mótunarhyggjan sé brú á milli nýraunhyggju og nýfrjálslyndrar stofnanahyggju. 

Hagsmunir og sjálfsmyndir ríkja breytast hjá ríkjum eins og þau gera hjá einstaklingum frá degi 

til dags. Weber tekur einnig fram að við séum ekki þau sömu í dag og við vorum í gær og það er 

mikill sannleikur fólginn í þessum einföldu orðum.
39

  

 

                                                           
35

 Valur Ingimundarson, 2010. 
36

 Valur Ingimundarson, 2010:264. 
37

 Weber, 2009. 
38

 Weber, 2009:62. 
39

 Weber, 2009:62. 



  

24 
 

2.5 Ríki og samfélög: Fullveldið skoðað 
 

Ákvarðanataka sem hefur áhrif í alþjóðakerfinu er ekki aðeins bundin við ríki heldur einnig 

samfélög. Hér má nefna samfélög eins og frumbyggjasamfélög á norðurslóðum sem telja um 

400.000 manns og alþjóðasamstök og hreyfingar sem eiga stundum sæti og hafa atkvæðisrétt 

hvað varðar ákvarðanir hjá alþjóðastofnunum.  

 

Þegar kenningar eru skoðaðar er mikilvægast að hafa opin augu fyrir breytingum og blanda 

saman kenningum því fullyrða má að það sé sú leið sem er líklegust til að skýra sem best hegðun 

ríkja í alþjóðakerfinu. Alþjóðakerfið þróast og breytist með tímanum. Því þarf 

kenningaheimurinn að vera með í þeirri þróun og vera móttækilegur fyrir nýjum kenningum sem 

gefa nýja sýn á alþjóðakerfið og hegðun ríkja. Frumbyggjaþjóðir eru gott dæmi um samfélög eða 

þjóðabandalög sem ættu að margra mati að njóta sömu réttinda og fullvalda þjóðir.
40

 Svo 

frumbyggjaþjóðir geti sem best varið hagsmuni sína þurfa þær að njóta viðurkenningar 

alþjóðasamfélagsins með þeim hætti. Frumbyggjaþjóðirnar þurfa að standa vörð um auðlindir á 

svæðum þar sem stórþjóðir eru farnar að gera tilkall til hafsvæða og landgrunns á 

norðurheimskautinu. Jessica Shadian er þeirrar skoðunar að frumbyggjaþjóðir á norðurslóðum 

eigi rétt á því að fullveldishugtakið sé skilgreint upp á nýtt; það þurfi að breyta skilgreiningu á 

því hverjir geti átt aðild að milliríkjasamningum og að þjóðir án ríkis þurfi að geta komist að 

borðinu. Þegar verið er að setja lög um þeirra svæði eigi frumbyggjaþjóðir að taka þátt í 

samningum og öðrum mikilvægum ákvörðunum. Þetta sé enn eitt dæmi þess að 

fullveldishugtakið og alþjóðakerfið séu félagslega mótuð og verða að geta tekið breytingum eftir 

því hvernig heimsmyndin er. Samkvæmt mótunarhyggju er fullveldishugtakið eins og ríkin líta á 

það; ef ríki viðurkenni það á annan hátt sé til komin ný skilgreining á hugtakinu.
41

 Staðreyndin er 

sú að ríki eru í auknum mæli farin að deila fullveldi sínu; ef til vill verður það almennt 

viðurkennt meðal ríkja í framtíðinni. Þá gætu þjóðarbrot og samfélög tekið þátt í samningum við 

fullvalda ríki og fengið sæti innan alþjóðastofnana. 
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2.6 Kenningarammi um norðurslóðir  
 

Í rannsókninni verður helst stuðst við nýfrjálslynda stofnanahyggju og mótunarhyggju. Gengið 

verður út frá því að ríki sækist eftir samvinnu og hugsi um eigin hag. Nóg er að ríkin sjálf 

hagnist, en þau þurfa ekki endilega að hagnast meira en hin ríkin. Mótunarhyggjan hefur einnig 

veitt nýja sýn á heiminn og samspil kenninga. Heimurinn tekur breytingum eftir aðstæðum og 

heimurinn er félagslega mótaður líkt og við einstaklingarnir. 

 

Mótunarhyggja hefur haft mikil áhrif á heim alþjóðasamskipta. Það að ekki sé alltaf hægt að gefa 

sér fyrir fram hverjir helstu hagsmunir ríkja eru heldur sé líklegt að þeir mótist með tíð og tíma 

segir okkur einnig að stundum hentar það ríkjum að sækjast eftir samvinnu og stundum ekki. Allt 

fer þetta eftir því hvaða hagsmunir eru í húfi hverju sinni, til dæmis á þeim tíma þegar ríki tekur 

ákvörðun um að sækja um aðild að alþjóðastofnun. Samvinna ríkja á sér einnig stað fyrir utan 

alþjóðastofnanir og því er einnig hægt að tengja þetta við þá samvinnu. Sem dæmi má nefna að 

norðurslóðir eru mikið í sviðsljósinu þessa stundina og mörg ríki og alþjóðasamtök sækjast eftir 

fastri áheyrnaraðild að Norðurskautsráðinu. Þannig hafa aðstæður og hagsmunir margra ríkja 

breyst sem verður til þess að aukinn áhugi skapast á samvinnu um málefni norðurslóða. Inn í 

þetta spilar fjölmiðlaumfjöllun, eins og Valur Ingimundarson fjallar um í áðurnefndri grein sinni 

um sjálfsmyndarstjórnmál, og tengist umfjöllun Weber um áhrif fjölmiðla á sjálfsmyndir og 

hagsmuni. Ef við höldum áfram með nálgun Weber gætum við sagt sem svo að ríki móti 

hagsmuni sína einnig af fréttaflutningi. Þannig hafa fréttir áhrif á sjálfsmyndir ríkja eins og fréttir 

hafa áhrif á sjálfsmyndir einstaklinga. Sumar ákvarðanir ríkja geta því verið teknar út frá 

ímynduðum veruleika í stað þess að byggjast á raunverulegum aðstæðum. Áfram í tengslum við 

mótunarhyggju getur svo verið að ríkin móti stundum ákvarðanir sínar byggðar á óstaðfestum 

fréttaflutningi en þetta gætu þá verið ákvarðanir sem leiða til þess að eitthvað gerist sem spáð 

hafði verið fyrir um, jafnvel án þess að nokkur fótur hafi verið fyrir þeim spádómi í upphafi.  

 

Innan ríkja eru það vitaskuld einnig einstaklingar sem taka ákvarðanir og því má segja að það sé 

nokkuð sjálfsagt að líkja hegðun ríkja, þörfum og öðru við einstaklinginn, þó aðeins megi gera 

það upp að vissu marki. Varast ber að einfalda hlutina um of, en nauðsynlegt er að gera sér grein 

fyrir því að þegar alþjóðasamskipti eru rannsökuð og alþjóðakerfið greint má ekki gleyma því að 
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einstaklingar eru stór hluti af öllu ferlinu sem fer af stað þegar ákvarðanir eru teknar. Auðvitað 

ráða oft sögulegir, menningarlegir og fleiri þættir en allt blandast þetta saman og úr verður 

sjálfsmynd ríkis hverju sinni. Inn í sjálfsmyndina spila því margir þættir eins og áhrif fjölmiðla, 

sögulegir, menningalegir og félagslega mótandi þættir. Síðan móta sjálfsmyndirnar hagsmunina. 

 

Sé litið til þess hvernig hegðun ríkja getur breyst má taka sem dæmi að Noregur hefur þróað betri 

samskipti við Rússland eftir fall Sovétríkjanna. Þróunin á norðurslóðum á líklega stóran þátt í 

því. Þar er gnægð auðlinda en það er mjög mikilvægt og gerir þetta að svæði sem þarfnast athygli 

umheimsins. Jonas Gahr Støre, fyrrverandi utanríkisráðherra Noregs, hefur sagt að fjölmiðlar 

haldi því stundum fram að átök muni brjótast fram um norðurslóðir, en hann telur litlar líkur á 

því vegna þess hve landamæri séu þar vel skilgreind. Til að gera samvinnuna betri sé mikilvægt 

að ríki á norðurslóðum vinni saman innan Norðurskautsráðsins og Barentsráðsins. Þarna á Støre 

við að hagsmunir og sjálfsmyndir Noregs sýna að norsk stjórnvöld vilji samvinnu um 

norðurslóðir og norðurslóðir séu forgangsmál í utanríkisstefnu þeirra.
42

  

 

Hið sama má segja með Ísland þar sem norðurslóðamál hafa verið gerð að forgangsmáli í 

utanríkisstefnunni. Sjálfsmynd Íslands er sterk þegar kemur að norðurslóðamálum þar sem 

staðsetning landsins er lykillinn. Ráðamenn hafa á síðustu árum skilgreint landfræðilega legu 

landsins meðal annars með tilliti til framtíðarhagsmuna á norðurslóðum og telja að Ísland sé nú 

allt innan marka norðurslóða. Þessari skilgreiningu hefur ekki verið mótmælt af öðrum 

norðurslóðaríkjum, þótt deila megi um hana.  Færa má rök fyrir því að slík sjálfsmyndanotkun í 

samskiptum við aðrar þjóðir endurspegli hugmyndir mótunarhyggju um sjálfsmyndir og 

hagsmuni. Hún sýnir einnig að styðjast má við nálgun mótunarhyggju í bland við nýfrjálslynda 

stofnanahyggju við greiningu á stjórnmálaþróun á norðurslóðum.   

 

Ríki heims starfa sífellt meira saman innan alþjóðastofnana.Þar deila ríkin fullveldi sínu og auka 

samvinnu við samfélög og þjóðarbrot. Það eru því ekki eingöngu fullvalda ríki sem eiga í 

samvinnu hvert við annað og ekki má einvörðungu einblína á þau þegar alþjóðasamvinna er 

skoðuð heldur þarf að taka með í reikninginn samfélög sem eiga hagsmuna að gæta á ákveðnum 

svæðum en flokkast þó ekki sem hefðbundin ríki. Samskipti ríkja eru félagsleg og sjálfmyndir 
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ríkja eru mikilvægar og móta samskiptin og hagsmuni. Þegar samskipti ríkja eru skoðuð er því 

ekki nóg að horfa á alþjóðakerfið eins og það sé stjórnlaust og hafi engin áhrif á framvindu mála.  
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3 Norðurskautsráðið: Hlutverk og þróun 
 

Norðurskautsráðið var stofnað árið 1996 sem samráðs- og samstarfsvettvangur 

norðurskautsríkjanna átta en þau eru Bandaríkin, Kanada, Rússland, Ísland, Svíþjóð, Noregur, 

Finnland og Danmörk (fyrir Grænland og Færeyjar). Einnig eiga aðild að ráðinu sex helstu 

frumbyggjasamtökin á svæðinu. Frá árinu 1991 höfðu þessi átta ríki þó átt í samstarfi, sem kennt 

var við Rovaniemi-ferlið, á sviði umhverfismála, en um var að ræða hina svokölluðu 

umhverfisáætlun norðurskautsins (e. Arctic Environmental Protection Strategy – AEPS). Það 

hafði því verið til staðar samstarf í umhverfismálum ríkjanna átta sem þróaðist svo í stofnun 

Norðurskautsráðsins þar sem einblínt var á fleiri mál, til að mynda sjálfbæra þróun.
43

 

Vinnuhópar ráðsins eru sex og segja má að þar fari að miklu leyti hið eiginlega starf ráðsins 

fram. Æðstu samskipti innan Norðurskautsráðsins eiga sér stað á ráðherrafundum sem haldnir 

eru á tveggja ára fresti. Þeir eru mikilvægir fyrir umboð fastafulltrúa Norðurskautsráðsins meðal 

ríkjanna átta (e. Senior Arctic officials), embættismanna og fyrir allar undirnefndir og vinnuhópa 

ráðsins.
44

  

 

Norðurslóðir eru því ekki lengur einangrað svæði. Svæðið hefur fengið hlutverk í viðamiklum 

málum sem snerta heiminn allan. Loftslagsbreytingar, hnattvæðing, orkuöryggi, jafnvægið á 

milli efnahagslegrar þróunar og umhverfisverndar.
45

 Ræða Mikhails Gorbatjovs forseta árið 1989 

um norðurslóðir sem ,,friðarsvæði” (e. zone of peace), er oft nefnd í sambandi við upphaf 

norðurslóðaumræðunnar. Með þeirri ræðu braut hann niður ýmsar pólitískar hindranir sem áður 

höfðu verið til staðar á kaldastríðstímanum og höfðu staðið í vegi fyrir samvinnu á 

norðurslóðum. Niðurstaðan var sú að það opnaðist fyrir flóðgáttir margra samvinnuverkefna, 

eins og AEPS (Arctic Environmental Protection Strategy), Barentsráðið og Norðurskautsráðið. 

Norðurskautsráðið hefur nú stöðu sem aðal vettvangur fyrir aðkomu ríkja, stofnana og annarra 

hagsmunasamstaka svæðisins.
46

  

 

                                                           
43

 Utanríkisráðuneytið, Ísland á norðurslóðum, 2009 og Arctic Council. Member states. Sótt 20. júní 2013 af: 

http://www.arctic-council.org/index.php/en/about-us/member-states/111-resources/about/members.  
44
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Hægt er að styðjast við kenningar í alþjóðasamskiptum við að lýsa þróun á norðurslóðum í 

samskiptum ríkja. Með aukinni áherslu á norðurheimskautið hefur samvinna ríkja á 

norðurslóðum aukist sem og samvinna við ríki utan svæðisins og annarra hagsmunaaðila. 

Samvinnan á sér formlega stað á milli ríkja í gegnum Norðurskautsráðið og svo með tvíhliða 

samskiptum ríkjanna. Þetta fellur undir kenningaramma nýfrjálslyndrar stofnanahyggju; ríkin 

sýna vilja til að auka samráð og samvinnu því öll hafa þau hagsmuna að gæta á svæðinu. 

Megináhersla Norðurskautsráðsins hefur frá upphafi verið á umhverfismál og leiðir til að tryggja 

sjálfbæra þróun á norðurslóðum. Ríkin eru því hvött til að fara leið sjálfbærrar þróunar, þar á 

meðal til að nýta tækifæri til að vernda og efla umhverfi og hagkerfi, menningu, heilsu þeirra 

sem búa í samfélögum frumbyggja og annarra íbúa á norðurslóðum sem og að bæta 

umhverfislegar, efnahagslegar og félagslegar aðstæður á norðurslóðum fyrir samfélagið í heild 

sinni.
47

 Norðurskautsráðið er því að einhverju leyti að þróast í þá átt að víkka og breikka 

samstarfið svo það nái til sem flestra hagsmunaðila. Líkur eru á því að umbætur í stjórnsýslu og 

innri samræming í starfi Norðurskautsráðsins muni einnig stuðla að því að samræma betur 

aðgerðir við aðra hagsmunaaðila. 
48

  

 

Á sjötta ráðherrafundi Norðurskautsráðsins, sem haldinn var í Tromsø árið 2009, varð mikil 

breyting þar sem ráðherrarnir tóku að sér aukið stefnumótandi hlutverk. Þeir ákváðu að koma af 

stað verkefnahópi (e. task force) varðandi loftslagsbreytingar (e. Short-lived climate forcers – 

SLCF) og koma með tilmæli um aðgerðir.
49

 Ekki hefur reynst auðvelt að hafa yfirsýn yfir 

hvernig fjölmargar skuldbindingar og tillögur sem flæða frá ráðherrafundum 

Norðurskautsráðsins hafi áhrif innanlands í stefnu ríkjanna. Það er ekki skýr eftirfylgni með því 

hverju er hrint í framkvæmd af tillögum skýrslna vinnuhópanna í löndunum sjálfum. 

Norðurskautsráðið fer ekki með neitt beint eftirlitsvald. Undantekning á því er þó AMSA-

skýrslan (Arctic Marine Shipping Assessment) sem fjallar ítarlega um siglingar á 

norðurslóðum.
50

 Segja má að um galla á uppbyggingu ráðsins sé að ræða, þar sem ekki er fylgt 

nákvæmlega eftir inn í aðildarríkin og innan aðildarríkjanna hvaða stóru vísindaskýrslur hafi 

mest áhrif á stefnumótun, til hvers sé tekið tillit og hvernig ný og aukin þekking á umhverfi 

                                                           
47

 Haavisto, 2001:8 
48

 Haavisto, 2001:9 
49

 VanderZwaag, 2011:297. 
50

 VanderZwaag, 2011:299 og Ronson, 2011. 
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norðurslóða sé nýtt sem best. Færa má rök fyrir því að vísindaskýrslur vinnuhópa ráðsins verði 

að hafa mælanleg hagkvæmisáhrif fyrir ráðið og ráðið ætti því að vinna að því að nýta 

niðurstöður vísindaskýrslnanna á skilvirkari hátt. 

 

Ákveðin togstreita er innan Norðurskautsráðsins milli verndunar- og nýtingasjónarmiða annars 

vegar og um það hvort Norðurskautsráðið eigi að vera opið eða lokað ráð hins vegar. Ísland er 

nær nýtingarsjónarmiðunum, þá þannig að sjálfbær nýting auðlindanna sé skynsamleg og þá séu 

þeir sem að nýta þær best til þess fallnir að stjórna þeim. Bandaríkin eru aftur á móti mjög 

fylgjandi verndarsjónarmiðum og Svíþjóð ef til vill að einhverju leyti líka sem dæmi. Hægt væri 

að staðsetja Finnland sem nokkurs konar hlutlaust ríki þegar kemur að þessum efnum. Ísland, 

Noregur, Rússland og Grænland eru nær nýtingarsjónarmiðunum svona til að einfalda þessa 

skiptingu. Þarna er fyrst og fremst litið á málið út frá sjávarspendýrum og fiskveiðum sem eru 

mikilvægustu lifandi auðlindirnar á svæðinu. Þegar rætt er um olíu og gas er flokkunin svipuð 

hvað varðar nýtingu og verndun. Hitt málið snýst um að hve miklu leyti Norðurskautsráðið eigi 

að vera opið utanaðkomandi áhrifum. Kanadamenn, Rússar – og að nokkru leyti 

Bandaríkjamenn, þótt þeir hafi ekki beitt sér – hafa verið tregir til að hleypa öðrum en 

norðurskautsríkjunum að starfi ráðsins. Norðurlandaþjóðirnar hafa hins vegar haldið því fram að 

það styrki samstarf á norðurslóðum að fá ríki utan þeirra til þátttöku. Þetta geti þó breyst eftir því 

hvaða stjórn er í hverju ríki fyrir sig og hvaða stefnu í þessum málum þau aðhyllast. Sömuleiðis 

eru norðurskautsríkin ekki öll sammála um þróun ráðsins. Norðurlöndin og Rússland eru 

fylgjandi því að ráðið eigi að þróast í þá átt að verða alþjóðastofnun en Kanada og Bandaríkin 

telja þá þróun ekki vænlega.
51

  

 

Norðurskautsríkin sjá því ekki öll fyrir sér sömu þróun á Norðurskautsráðinu. Áður en George 

W. Bush lét af embætti árið 2009 lét hann uppfæra stefnuplagg þar sem fram kemur að 

Bandaríkin styðji ekki umbreytingu Norðurskautsráðsins í formlega alþjóðastofnun.
52

 Hins vegar 

samþykktu Bandaríkin opnun fastaskrifstofu Norðurskautsráðsins undir stjórn Obama og Hillary 

Clinton og er það í andstöðu við stefnu Bush-stjórnarinnar, þótt hún hafi að öðru leyti haldið sig 

                                                           
51

 Viðtal við embættismann, 16. apríl 2013. 
52

 Ronson, 2011:101. 



  

31 
 

við fyrri stefnu.
53

 Starf Norðurskautsráðsins hefur haft hlutverk í þróun alþjóðlegra samninga og 

má hér sem dæmi nefna Stokkhólmssamninginn um þrávirk lífræn mengunarefni frá árinu 2001. 

Eins og Oran R. Young hefur bent á hefur ráðið einnig verið virkt í því að beina athygli að 

mikilvægi skammvinnra umhverfismengunarefna, eins og svarts kolefnis, og hefur þegar hafið 

aðgerðir gegn öðrum umhverfisógnum.
54

  

 

En hver eru næstu skrefin í þessum efnum? Young telur upp þrjú mikilvæg skref í þessari þróun: 

1. Viðurkenna og styrkja hlutverk Norðurskautsráðsins sem aðalvettvang fyrir stjórnarhætti 

á norðurslóðum. 

2. Skapa umræðu um flókin mál til að fá samstöðu allra.  

3. Koma á skilvirku kerfi til að leyfa röddum ríkja utan norðurslóða og annarra 

hagsmunaaðila (e. non-state actors) að heyrast í því að byggja upp og reka stjórnkerfi 

norðurslóða.
55

  

Með þessu er hlutverk ráðsins víkkað út og ekki aðeins einblínt á aðildarríkin heldur fleiri ríkjum 

leyft að koma að borðinu og reynt að fá sem flesta er málefni norðurslóða varðar til að taka þátt í 

umræðum og verkefnum um bætta stjórnarhætti á norðurslóðum. Þróunin á norðurslóðum mun 

ekki einungis hafa áhrif á svæðið heldur heiminn allan og því sé mikilvægt að raddir sem flestra 

fái að heyrast. Norðurskautsráðið hefur því einnig þróast vegna utanaðkomandi áhrifa og er það 

skýr tenging við mótunarhyggju og nýfrjálslynda stofnanahyggju. Samvinna 

norðurskautsríkjanna er til staðar og nú er meiri áhersla lögð á að víkka út samstarfið, en 

mótunarhyggjan gengur einmitt út á að skoða hvernig samvinna hefur þróast með tímanum. Þó 

má færa rök fyrir því að aðalvettvangur fyrir samráð og samvinnu um norðurslóðamál eigi að 

haldast innan Norðurskautsráðsins. Ef upp koma mörg samstarfsform eru meiri líkur á ágreiningi 

og hópamyndun um málefni á svæðinu. Hafa ber í huga að öll ákvarðanataka innan 

Norðurskautsráðsins á heima hjá aðildarríkjunum þótt fleiri aðilar megi koma að umræðunni. 

Þannig heyrast raddir áheyrnaraðila og annarra hagsmunaaðila en einungis föstu ríkin átta taka 

ákvarðanir. 
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Menn hafa velt því fyrir sér hvernig hægt sé að láta rödd Norðurskautsráðsins heyrast betur í 

alþjóðlegu samhengi. Nefndar hafa verið hugmyndir um stofnun nýs vinnuhóps sem myndi sjá 

um alþjóðasamskipti Norðurskautsráðsins eða nefnd sem myndi sjá um þau mál. Í leiðbeiningum 

um samskipti sem gefnar voru út á Nuuk-fundinum árið 2011 kemur meðal annars fram að 

formaður SAO-fulltrúanna (e. SAO chair) gæti gegnt lykilhlutverki í að miðla upplýsingum og 

koma fram á ráðstefnum, málþingum og fundum alþjóðastofnana í þeim tilgangi að auka 

sýnileika Norðurskautsráðsins.
56

  

 

3.1 Starf Norðurskautsráðsins  
 

Fram til maí árið 2013 voru sex ríki með fasta áheyrnaraðild að Norðurskautsráðinu: Bretland, 

Frakkland, Holland, Þýskaland, Pólland og Spánn. Þessi ríki stunda öll umfangsmikla 

rannsóknarstarfsemi á norðurslóðum og senda reglulega vísindaleiðangra þangað. Umsóknir 

fleiri ríkja að ráðinu hafa legið inni til fjölda ára og það var á ráðherrafundinum í Kiruna í maí 

2013 sem sex ríki til viðbótar fengu áheyrnaraðild. Þau eru Kína, Indland, Suður-Kórea, Ítalía, 

Japan og Singapore. Evrópusambandið mun fá áheyrnaraðild þegar niðurstaða hefur fengist 

varðandi útfærslu á undanþágum fyrir frumbyggja á banni á sölu á selaafurðum til ESB.
57

 Að 

auki eiga hátt á annan tug samtaka áheyrnaraðild að ráðinu. Hins vegar fengu engin önnur slík 

samtök áheyrnaraðild að Norðurskautsráðinu á Kiruna-fundinum. Það bendir til þess að 

Norðurskautsríkin átta leggi meiri áherslu á umsóknir ríkja.
58

 

 

Innan ráðsins sjálfs fer starfið aðallega fram í störfum vinnuhópa þess. Skýrslum, sem gerðar 

hafa verið af vinnuhópunum, hefur verið fylgt eftir með samningum. Tveir bindandi samningar 

hafa verið gerðir á vegum Norðurskautsráðsins. Fyrri samningur fjallar um leit og björgun (e. 

Search and Rescue Agreement) og var hann undirritaður í Nuuk árið 2011
59

 og sá síðari er 

samningur um varnir gegn olíuvá undirritaður í Kiruna árið 2013.
60

 Tveir bindandi 

alþjóðasamningar hafa því verið gerðir á vegum Norðurskautsráðsins og eru þetta þeir fyrstu í 
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sautján ára sögu ráðsins. Nuuk-sáttmálinn er sérstakur fyrir tvær sakir. Í fyrsta lagi var 

samningurinn milli ríkjanna átta um leit og björgun fyrsti bindandi samningurinn á vegum 

ráðsins. Í öðru lagi er í sáttmálanum lögð áhersla á magn og flækjustig breytinganna sem 

norðurskautið gengst undir og Norðurskautsráðið þarf að bregðast við. Því tóku ráðherrarnir þá 

ákvörðun að opna fastaskrifstofu ráðsins í Tromsø í Noregi.
61

  

 

Þó verður að hafa í huga að Norðurskautsráðið á nokkuð langt í land með að verða 

alþjóðastofnun. Þessir tveir bindandi samningar sem gerðir hafa verið eru ekki undirritaðir af 

fulltrúum Norðurskautsráðsins sjálfs heldur ríkjanna átta. Nafn Norðurskautsráðsins kemur ekki 

fram í Nuuk-samningnum sjálfum eins og áður var nefnt.
62

 Það fer því eftir því hvernig þessi 

þróun er túlkuð; er ráðið að styrkja sig eða er það samvinna ríkjanna átta sem er að styrkjast óháð 

Norðurskautsráðinu sjálfu?  

 

Fyrsti framkvæmdastjóri nýrrar skrifstofu Norðurskautsráðsins í Tromsø er Magnús 

Jóhannesson, fyrrverandi ráðuneytisstjóri. Skrifstofunni er meðal annars ætlað að ,,bæta 

samhæfingu og þjónustu við vísindalega starfshópa og verkefni á vegum ráðsins ásamt því að 

miðla upplýsingum um málefni norðurheimskautsins“.
63

 Það verður þó að taka fram að 

upphaflega markmiðið var að fá fastaskrifstofu Norðurskautsráðsins staðsetta á Íslandi, en 

Noregur hafði betur í þeim samningaviðræðum. Það er því nokkur sárabót fyrir Ísland að 

framkvæmdastjóri skrifstofunnar skuli vera íslenskur. 

 

Nokkuð almenn er sú skoðun að Norðurskautsráðið hafi staðið sig einna best í að bera kennsl á 

aðkallandi mál, fylgja eftir vísindaniðurstöðum og eiga frumkvæði að stefnumótun í málefnum 

norðurslóða.
64

 Eftir sem áður er þörf á því að rannsaka hversu mikil áhrif Norðurskautsráðið og 

vísindaskýrslur vinnuhópanna hafa á stefnumótun í aðildarríkjunum sjálfum, þar vantar 

eftirfylgni hjá ráðinu. 
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Oran Young telur að miða eigi stjórnskipulag Norðurskautsins út frá stjórnun umhverfisins og 

staðbundnum áætlunum þar sem allir viðeigandi hagsmunaaðilar koma að málum, þar með talið 

fjöldi hagsmunaaðila. Best sé að gera starfið eins skilvirkt og hægt er án þess að hafa væntingar 

um að Norðurskautsráðið þróist í þá átt að vera alþjóðastofnun. Mikill árangur hefur náðst við að 

þróa vísindaskýrslur vinnuhópa ráðsins sem gæti verið hjálplegt við að styrkja Norðurskautsráðið 

í stjórnskipulagi norðurskautsins.
65

 Þó virðist nokkuð óljóst hvert Norðurskautsráðið stefnir. 

Verður það alþjóðastofnun í framtíðinni eða áfram samráðs- og samstarfsvettvangur eins og það 

er í dag? Deilt er um fjölda mikilvægra mála sem snerta svæðið, til dæmis er varða lögsögumörk, 

siglingaleiðir og stærð skipa. Fræðimenn eins og Young spyrja hvort þetta sé ef til vill of stór biti 

fyrir Norðurskautsráðið að takast á við, að minnsta kosti í núverandi mynd ráðsins.
66

 Hvað sem 

því líður má fullyrða að fastaskrifstofa Norðurskautsráðsins sé skref í rétta átt til að styrkja ráðið. 

Miklu meira þarf þó til svo ráðið geti tekist á við mál eins og loftslagsbreytingar og öryggismál á 

norðurslóðum. 

 

Utanríkisráðherrafundir Norðurskautsráðsins eru haldnir á tveggja ára fresti og eru þeir eins 

konar uppskera starfsins. Slíkt fyrirkomulag hefur kosti og galla. Færa má rök fyrir því að það sé 

slæmt á þann hátt að almennt er áhugi á því að færa ráðið nær því að starfsemin sé ekki 

formennskubundin. Þar til nýlega var það formennskuríkið sem mótaði öðrum ríkjum fremur 

dagskrána næstu tvö árin, en nú er meira samráð um stefnuna. Eftir því sem ráðið tekur á sig 

ýmis einkenni alþjóðastofnunar, sem það er þó ekki, munu áherslur einstaka formennskuríkja 

ekki verða eins ráðandi í störfum ráðsins. Líta má svo á að það sem sé gott við 

utanríkisráðherrafundina er að þar er farið yfir afrakstur starfsins þau tvö ár á undan og skýrslur 

vinnuhópanna oft kynntar á þessum fundum. Kanadamenn hafa lagt fram ítarlegar tillögur og er 

það afrakstur af samræðum sem þeir hafa átt bæði tvíhliða og í ráðinu. Það sem einkennir 

formennsku Kanada 2013−2015 eru hagnýt verkefni sem hafa bein efnahagsleg áhrif á íbúa 

norðurslóða. Áfram eru svo í vinnslu föstu verkefnin sem eru unnin í vinnuhópunum. Þannig 

leiðir eitt ríki dagskrána í ráðinu í þau tvö ár sem það fer með formennskuna og hápunkturinn og 

afraksturinn af því starfi er ráðherrafundurinn. Mörg verkefni fóru í gang undir formennsku 

Svíþjóðar á árunum 2011–2013 og meðal annars var starf ráðsins fest í sessi með opnun 
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fastaskrifstofunnar í Tromsø. Loks hafa skýrslur sem hafa verið gefnar út af vinnuhópum ráðsins 

í auknum mæli verið framfylgt með samningum. AMSA-skýrslan, Arctic Marine Shipping 

Assessment, er besta dæmið um hvernig skýrslu hefur verið fylgt eftir.
67

 Skýrslan fjallar ítarlega 

um siglingar á norðurslóðum. Þar eru teknar saman mikilvægar upplýsingar um þróun siglinga á 

svæðinu sem nauðsynlegt er að taka mið af.
68

 Margt í starfinu hefur ekki eingöngu svæðisbundna 

þýðingu heldur er verið að leggja ýmislegt til málanna í alþjóðlegri umræðu um siglingamál.  

 

3.2 Fastaskrifstofan í Tromsø 
 

Hlutverk fastaskrifstofunnar í Tromsø er meðal annars að skipuleggja og halda utan um starf 

ráðsins. Stofnun skrifstofunnar undirstrikar vaxandi vægi norðurslóða og málefna sem þeim 

tengjast. Stofnun skrifstofunnar var einn liður í því að styrkja og efla ráðið. Eins og Magnús 

Jóhannesson hefur bent á telja sumir ráðið vera það ,,merkilegasta pólitíska samstarfið sem 

raunverulega hefur átt sér stað eftir lok kalda stríðsins.“ 
69

 Ekki er þó hægt að taka svo sterkt til 

orða að ráðið sé alþjóðleg stofnun, eins og áður sagði og starfi þess er þeim takmörkunum háð að 

þar má t.d. ekki ræða öryggis- og hermál.   

 

Lengst af voru Bandaríkjamenn á móti því að breyta ráðinu í vísi að alþjóðastofnun, en þeir 

snerust svo á sveif með hinum ríkjunum hvað fastaskrifstofuna varðar og samþykktu hana. Það 

urðu miklar breytingar í starfi ráðsins. Þær hófust á Nuuk-fundinum árið 2011 og var fylgt eftir í 

formennskutíð Svía næstu tvö ár á eftir. Nuuk-fundurinn var einnig merkilegur fyrir þær sakir að 

þetta var fyrsti ráðherrafundurinn þar sem utanríkisráðherra Bandaríkjanna mætti.
70

 Þarna voru 

því Bandaríkin farin að líta pólitískari augum á mikilvægi samstarfs innan Norðurskautsráðsins. 
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3.3 Strandríkin fimm  
 

Fulltrúar strandríkjanna fimm, sem eru Rússland, Kanada, Bandaríkin, Noregur og Danmörk 

(fyrir Grænland), hófu að hittast á lokuðum fundum, ótengdum Norðurskautsráðinu árið 2008. 

Fulltrúum frumbyggja á norðurslóðum, Íslands, Svíþjóðar og Finnlands var ekki boðin þátttaka í 

þeim. Fyrsti fundur utanríkisráðherra strandríkjanna var haldinn í Ilulissat á Grænlandi árið 2008 

þegar Ilullissat-yfirlýsingin var gefin út. Annar fundurinn fór fram í Chelsea í Québec í Kanada í 

mars árið 2010. Íslendingar hafa harðlega gagnrýnt þessa fundi á þeirri forsendu að þeir geti 

veikt Norðurskautsráðið og hafa Finnar og Svíar tekið undir hana, þótt þeir hafi ekki beitt sér 

eins mikið. Frumbyggjar gagnrýndu einnig Chelsea-fundinn fyrir að sniðganga þá. Það sem vakti 

athygli á þeim fundi var að Hillary Clinton, þáverandi utanríkisráðherra Bandaríkjanna, tók undir 

gagnrýni frumbyggja og norðurslóðaríkjanna þriggja sem ekki var boðið á hann.
71

  

 

Í Illulissat-yfirlýsingunni eru strandríkin fimm
72

 skilgreind sem ríki með „einstaka stöðu“ til að 

fjalla um málefni varðandi norðurskautið. Hana má því túlka á þann veg að brotin sé 

virðingarröð Norðurskautsríkjanna átta og sett fram ný skilgreining á því hverjir séu 

hagsmunaaðilar á norðurslóðum. Þetta á ýmislegt skylt við kenningar mótunarhyggjunnar, það 

er, hvernig standríkin reyna að endurskilgreina eða móta veruleikann eftir þeirra hagsmunum. 

Það hefur skapað óvissu um hlutverkaskipan á milli Norðurskautsráðsins og annarra 

samstarfsstofnana um norðurslóðir.
73

  

  

Í apríl 2013 var haldinn fimm ríkja fundur í Washington, D.C. Sá fundur var þó ekki eins 

formlegur og fundirnir tveir þar á undan í Illulissat og Chelsea. Þar hittust sérfræðingar á vegum 

strandríkjanna, en ekki utanríkisráðherrarnir. Fundurinn er þó engu að síður staðfesting þess að 

framhald hefur orðið á fimm-ríkja samstarfinu. Fyrrverandi utanríkisráðherra Íslands, Össur 

Skarphéðinsson, segir að þegar Ísland var undanskilið þessum fundum hafi það skipað sér í lið 

með Svíþjóð og Finnlandi.
74

  

 

                                                           
71

 Viðtal við embættismann í utanríkisráðuneytinu 14. maí 2013. 
72

 Sjá nánar: Ilulissat yfirlýsingin, 2008. 
73

 Young, 2010:170.  
74

 Viðtal við fyrrverandi utanríkisráðherra, Össur Skarphéðinsson, júní 2013 og embættismann í 

utanríkisráðuneytinu, 10. júlí 2013. 



  

37 
 

Strandríkin fimm færðu rök fyrir því að þau væru í bestu stöðunni til að stjórna og bregðast við 

framtíðarneyðartilvikum. Hinn nýlega samþykkti samningur um leit og björgun gæti því verið 

tilraun til að leiða hin átta Norðurskautsríkin aftur saman til samkomulags sem gæfi þeim öllum 

hlutverk í að forma áskoranir framtíðar og auka samvinnu. Sá möguleiki er engu að síður fyrir 

hendi að strandríkin fimm geti veikt Norðurskautsráðið til muna og sömuleiðis, með óbeinum 

hætti, fastaskrifstofuna í gegnum samkeppni um fjármagn. Nikolas Sellheim þykir þó ólíklegt að 

strandríkin fimm muni halda áfram að hittast þar sem tilgangur og lögmæti hópsins er umdeild 

og sætir gagnrýni frá hinum hagsmunaaðilum norðurslóða.
75

 Piotr Graczyk segir að þrátt fyrir að 

réttindi strandríkjanna fimm séu viðurkennd hafi yfirlýsingar strandríkjanna fimm eins og 

Ilulissat yfirlýsingin haft sameiginlegt einkenni, þ.e. að þau vilja gera tilraun til að tryggja að 

Norðurskautsráðið verði áfram aðalvettvangurinn til að taka ákvarðanir um svæðisbundin mál.
76

  

 

3.4 Ráðherrafundurinn í Kiruna  
 

Ráðherrafundur Norðurskautsráðsins fór fram í Kiruna 15. maí 2013. Þá lauk formlega 

formennsku Svíþjóðar í ráðinu og Kanada tók við formennskunni til næstu tveggja ára. Á 

fundinum var undirritaður samningur um gagnkvæma aðstoð ríkja Norðurskautsráðsins vegna 

olíumengunar í hafi.  

 

Á fundinum var gefin út sérstök framtíðarsýn Norðurskautsráðsins eða „Vision of the Arctic“. 

Öll átta ríki Norðurskautsráðsins hafa farið með formennsku í ráðinu og nú hefst nýr hringur með 

formennsku ríkjanna til tveggja ára í senn. Í framtíðarsýninni er komist svo að orði: „Við munum 

halda áfram að dýpka þekkingu og skilning á norðurslóðum, bæði innan og utan svæðisins, og 

styrkja rannsóknir og þverfagleg vísindi á norðurslóðum, hvetja til samstarfs milli háskóla og 

samfélags, og samvirkni milli hefðbundinnar þekkingu og vísinda.“
77

 Þar segir enn fremur 

gríðarmikil tækifæri felist í efnahagslegri þróun norðurslóða og samstarf á því sviði verði 

forgangsmál í störfum ráðsins. Styrkja þurfi samstarf norðurskautsríkjanna enn frekar á sviði 

umhverfismála og borgaralegs öryggis.
78
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Það sem vakti mesta athygli á fundinum var að samþykkt var að veita Indlandi, Ítalíu, Japan, 

Kína, Singapore og Suður-Kóreu áheyrnaraðild að ráðinu. Hér var því um að ræða nokkurs konar 

þáttaskil sem kann að hafa veruleg áhrif á þróun ráðsins.
79

 Grænlendingar mættu ekki á 

ráðherrafundinn í Kiruna í mótmælaskyni vegna þess að sænska ríkisstjórnin neitaði að taka 

þeim sem hverri annarri aðildarþjóð að Norðurskautsráðinu á jafnréttisgrundvelli. Aleqa 

Hammond, forsætisráðherra grænlensku landsstjórnarinnar benti á að Danmörk hefði fram að því 

haft þrjá fulltrúa við samningaborð aðildarríkjanna, einn fyrir hverja þjóð í danska samveldinu, 

Dani, Færeyinga og Grænlendinga. Á Kirunafundinum áttu Grænlendingar og Færeyingar hins 

vegar ekki að fá að sitja við samningaborðið. Samt eru innanríkis- og auðlindamál alfarið í 

höndum grænlensku landsstjórnarinnar í Nuuk og miklar víðáttur norðurheimskautssvæðanna 

tilheyra einmitt Grænlandi.
80

 Því má skilja afstöðu Grænlendinga og rétt þeirra á að sitja við 

sama samningaborð og aðrar aðildarþjóðir Norðurskautsráðsins. Á sama tíma skapaði fjarvera 

Grænlands einnig spennu innan Norðurskautsráðsins. Þetta er því innanríkismál sem dönsk 

stjórnvöld verða að leysa. Utanríkisráðherra Danmerkur, Villy Søvndal, er á þeirri skoðun að 

Grænland og Færeyjar eigi að sitja með við samningaborðið. Svíþjóð og Kanada líta hins vegar 

svo á að ríkin í Norðurskautsráðinu séu átta og að Danmörk, Færeyjar og Grænland eigi að koma 

með samræmda afstöðu á utanríkisráðherrafundi Norðurskautsráðsins.
81
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4 Tilviksrannsókn: Ísland og Norðurskautsráðið  
 

4.1 Aðkoma Íslands og stefna 

 

Árið 2011 var samþykkt einróma á Alþingi stefna um málefni norðurslóða. Með henni má segja 

að norðurslóðir hafi með formlegum hætti orðið að forgangsmáli í utanríkistefnu Íslands.
82

 Í 

stefnunni kemur meðal annars fram að efla beri Norðurskautsráðið sem helsta vettvang fyrir 

fjölþjóðlegt samstarf í þágu varanlegs stöðugleika og sjálfbærrar þróunar á norðurslóðum. Þar 

segir einnig að vinna skuli að því að efla og styrkja Norðurskautsráðið sem mikilvægasta 

samráðsvettvanginn um málefni norðurslóða og vinna að því að alþjóðlegar ákvarðanir um 

málefni norðurslóða séu teknar þar. Þar segir einnig að það eigi ,,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“.
83

 Alþingi felur 

utanríkisráðherra framkvæmd og þróun stefnunnar í samstarfi við önnur hlutaðeigandi ráðuneyti, 

sem og sérfræðistofnanir og samtök um málefni Norðurslóða, og jafnframt að hafa samráð við 

utanríkismálanefnd og umhverfisnefnd Alþingis um útfærslu stefnunnar eftir því sem aðstæður 

krefjast.
84

 Utanríkisráðuneytið heldur þannig utan um stefnuna og fer með samræmingarhlutverk 

en mjög mikið af vinnunni fer fram í fagráðuneytunum.  

 

Aukinn áhugi íslenskra stjórnvalda á norðurslóðum og vilji til samvinnu ríkja innan 

Norðurskautsráðsins fellur vel að kenningum nýfrjálslyndrar stofnanahyggju þar sem Ísland sér 

hag sínum best borgið með samvinnu við önnur ríki. Utanríkisráðuneytið á mest samstarf við 

umhverfisráðuneytið, þá innanríkisráðuneytið og loks sjávarútvegsráðuneytið. Aukin áhersla 

hefur verið lögð á þessa málaflokka af stjórnvöldum auk þess sem áherslubreyting hefur einnig 

orðið innan utanríkisráðuneytisins. Norðurslóðamálin voru færð frá auðlindaskrifstofu og yfir á 

alþjóðaskrifstofu og komið á fót sérstöku norðurslóðateymi.
85

 Eins og Valur Ingimundarson og 

Klaus Dodds hafa haldið fram mun það styrkja stöðu Íslands innan Norðurskautsráðsins ef Ísland 

verður skilgreint sem strandríki. Ísland myndi þá hafa meiri styrk á móti hinum strandríkjunum. 
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Samt sem áður hefur lítil umræða verið innanlands um þessi mál og sömuleiðis um stefnu Íslands 

í norðurslóðamálum.
86

 

 

Fundir strandríkjanna fimm gætu fært svæðisbundna samstarfið frá Norðurskautsráðinu og í átt 

að auknum tvíhliða samskiptum og tilfallandi fundum áhugasamra ríkja. Slík þróun gæti dregið 

úr vægi Íslands á norðurslóðum, enda hefur það ekki sama bolmagn og strandríkin fimm. Því má 

gera ráð fyrir því að stjórnvöld muni halda áfram að mótmæla fundum þeirra. Augljóst er að frá 

sjónarhóli Íslands skiptir miklu að samstarf fari áfram fram innan Norðurskautsráðsins því 

þannig getur Ísland helst varið hagsmuni sína á jafnréttisgrundvelli. 

 

Þegar mikil umfjöllun kemur upp um norðurslóðamálin fá þau aukið vægi í umræðunni og á 

þetta einnig við um Ísland. Þetta styður það sem Alexander Wendt og Cynthia Weber fjalla um 

að fjölmiðlar geti haft áhrif á sjálfsmyndir ríkja og þannig mótað hagsmuni út frá umfjöllun 

fjölmiðla. Í kenningum mótunarhyggju má því finna sannfærandi rökstuðning fyrir því hvernig 

hagsmunir og sjálfsmyndir ríkja breytast frá degi til dags. Þegar norðurslóðastefnan kom út hér á 

landi árið 2011 kvað við nýjan tón í þessum málum. Í stefnunni eru norðurslóðir teknar út úr 

beinu hernaðarlegu samhengi og settar inn í alþjóðapólitískt samhengi og umræðan sem er í 

gangi hér tengist því sem er að gerast annars staðar.  

 

Á Íslandi er þverpólitísk samstaða um að leggja áherslu á norðurslóðamál, þótt gera megi ráð 

fyrir því að togstreita geti myndast í framtíðinni milli nýtingarsinna og umhverfissinna ef farið 

verður út í olíuvinnslu við Íslandsstrendur. Össur Skarphéðinsson hefur notað hugtakið 

orkuþríhyrning um olíu- og gasleit og á þar leit við Jan Mayen, Drekasvæðið og Austur-

Grænland. Ef farið yrði í leit á þessum svæðum gæti þjónustunni hugsanlega verið sinnt frá 

norðausturhorni landsins, en frá Ísafirði og Vestfjarðarkjálkanum ef olíuleit eða -vinnsla hæfist á 

Norðaustur-Grænlandi. Það er því möguleiki á að koma upp þjónustumiðstöðvum á Íslandi, hvort 

sem finnst olía og gas finnst eða ekki.
87

 Hér á landi hefur umræðan hingað til að mestu beinst að 

mögulegum þjónustustöðvum og umskipunarhöfnum við Langanes og Finnafjörð.  
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4.2 Þátttaka Alþingis í norðurslóðamálum 

 

Þingið og þingmenn koma að norðurslóðamálum með ýmsum hætti. Alþingi er aðili að 

þingmannaráðstefnu Norðurskautsráðsins. Þar er íslensk sendinefnd, sem er þriggja manna 

þingnefnd, og er þingmannaráðstefna haldin annað hvert ár. Formaður þingmannanefndarinnar er 

miklu virkari en sem nemur fundum þessara þingmannanefnda sem eru haldnir annað hvert ár. 

Norðurslóðamál eru einnig talsvert til umfjöllunar á vettvangi Norðurlandaráðs.
88

 Sjö þingmenn 

skipa þingmannanefnd Norðurlandaráðs. Norðurlandaráð á til að mynda formlegt samstarf við 

héraðsþing Norðvestur-Rússlands. Norðurlandaráð rekur upplýsingaskrifstofu í Pétursborg sem 

er til marks um mikilvægi þessa samstarfs á norðurslóðum. Þingmannasamstarf á vegum 

Norðurlandaráðs á því samstarf um norðurslóðamálin.  

 

Þá er starfandi sérstök vestnorræn þingmannanefnd
89

 sem í eru fulltrúar frá Íslandi, Færeyjum og 

Grænlandi og þar eru sex þingmenn. Þar er óhjákvæmilega mjög mikið fjallað um sameiginleg 

hagsmunamál á norðurslóðum. Það sem sameinar ekki síst þessi lönd er baráttan um 

náttúruauðlindir og umhverfið. Þetta er mjög virkt samstarf á sviði menningarmála, atvinnumála, 

umhverfismála og sjávarútvegsmála.  

 

Hjá utanríkismálanefnd Alþingis eru norðurslóðamálin einn liðurinn sem fjallað er um. Alþingi 

leitar til rannsóknarstofnana og rannsóknaraðila þegar kemur að norðurslóðamálum innanlands.
90

 

Í opinberri heimsókn til Kanada í október 2012 voru sameiginleg málefni Kanada og Íslands 

tengd norðurslóðamálunum rædd. Þar gerðu Kanadamenn einnig grein fyrir áherslum sínum í 

formennsku Norðurskautsráðsins 2013−2015. Utanríkismálanefnd kemur því einnig að þessu í 

tvíhliða samskiptum við þingin sem eru aðilar að Norðurskautsráðinu. Bæði utanríkisráðherra 

Noregs og utanríkisráðherra Danmerkur komu í opinbera heimsókn til Íslands árið 2012. 

Allnokkur samskipti eru við sendiherra erlendra ríkja hér á landi og öll Norðurskautsríkin eru 

með sendiráð hér á landi.  

Rétt er að nefna að á vettvangi EFTA og EES-samningsins er einnig þingmannasamstarf þar sem 

unnið hefur verið að skýrslu um norðurslóðamál. Þingið tekur því þátt í og á samskipti og 
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umræður um norðurslóðamál á fjölbreyttum vettvangi. Það var ekki mikið talað um 

norðurslóðamál á þinginu á árunum 2007−2009, en umræðan jókst þegar á leið. Þegar ákveðið 

hafði verið að koma á fót fastaskrifstofu Norðurskautsráðsins bauðst Ísland til að hafa 

skrifstofuna staðsetta hér á landi. Spyrja má af hverju Ísland lagði mikla áherslu á að hafa 

skrifstofuna hérna? Voru ráðamenn búnir að skilgreina það þannig að það myndi styrkja stöðu 

Íslands á norðurslóðum eða voru ástæðurnar einhverjar aðrar? Þetta má tengja beint við 

kenningar um nýfrjálslynda stofnanahyggju, bæði það að Ísland vill að Norðurskautsráðið þróist 

í átt að alþjóðastofnun og einnig vildi Ísland styrkja stöðu sína og fá skrifstofuna hingað til lands. 

  

Segja má að Ísland hafi þrjú tromp þegar kemur að norðurslóðarmálum. Tveir af sex 

vinnuhópum Norðurskautsráðsins, CAFF og PAME, eru staðsettir á Akureyri auk þess sem 

Íslendingur er framkvæmdastjóri fastaskrifstofu Norðurskautsráðsins. Sérfræðingar frá Akureyri 

fara með formennsku í mörgum undirhópum vinnuhópanna. Allt þetta samstarf er orðið 

pólitískara en áður og þannig er það í öllum ríkjunum. Meira er um lokaða fundi æðstu manna 

þegar stórar ákvarðanir eru teknar. Það kostaði hörð pólitísk átök að fá Magnús Jóhannesson sem 

framkvæmdastjóra fastaskrifstofunnar en umsækjendur voru 36 frá öllum 

norðurskautsríkjunum.
91

  

 

4.3 Af hverju leggur Ísland mikla áherslu á Norðurskautsráðið?  
 

Össur Skarphéðinsson gerði norðurslóðamál að forgangsmáli í utanríkisstefnu Íslands þegar hann 

tók við hlutverki utanríkisráðherra árið 2009.
92

 Á þessum tímapunkti taldi utanríkisráðherra 

Ísland hefði mikilla hagsmuni að gæta. Þessi afstaða endurspeglar kenningar mótunarhyggju þar 

sem heimurinn er talinn taka breytingum eftir aðstæðum og vera félagslega mótaður líkt og 

einstaklingarnir sem hann byggja. 

 

Innan Norðurskautsráðsins hefur Ísland lagt áherslu á verkefni sem styrkja hagnýtt samstarf 

norðurskautsríkjanna, meðal annars úttekt á mannfélagsþróun og efnahagsmálum, kortlagningu 

samgönguinnviða, samantekt um málefni hafsvæða á norðurslóðum, samstarf 
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43 
 

landmælingastofnana norðurskautsríkjanna, samstarf um borgaralegt öryggi, auk þess að kalla 

eftir nánara viðskiptasamstarfi og ábyrgri þátttöku alþjóðafyrirtækja í umræðunni um 

norðurslóðir, svo fátt eitt sé nefnt.  
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5 Þátttaka Íslands í norðurslóðamálum 
 

5.1 Vinnuhópar Norðurskautsráðsins  

 

Ýmis ráðuneyti og stofnanir á Íslandi koma að norðurslóðamálum með einum eða öðrum hætti. 

Innan Norðurskautsráðsins starfa sex vinnuhópar. Þeir tveir sem eru með fast aðsetur á Íslandi 

fjalla um verndun lífríkis á norðurslóðum, CAFF (Conservation of Arctic Flora and Fauna) og 

um verndun hafsvæða, PAME (Protection of the Arctic Marine Environment). Hinir fjórir 

vinnuhópar Norðurskautsráðsins fjalla um vöktun og greiningu á norðurslóðum (AMAP), 

aðgerðir gegn efnamengun (ACAP), sjálfbæra þróun (SDWG) og varnir, viðbúnað og viðbrögð 

við umhverfisvá (EPPR). Í vinnuhópunum eru fulltrúar frá sérsviðum ráðuneyta, starfsmenn 

opinberra stofnanna og vísindamenn. Vinnuhóparnir eru með umboð til að framkvæma áætlanir 

og verkefni Norðurskautsráðsins sem hafa verið samþykkt á ráðherrafundum ráðsins. Nú verður 

litið nánar á hvern vinnuhóp fyrir sig: 
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Mynd fengin af vef EPPR-vinnuhópsins, http://www.arctic-council.org/eppr/about-eppr/. 

 

ACAP (Arctic Contaminants Action Plan) er vinnuhópur Norðurskautsráðsins um aðgerðir gegn 

efnamengun. ACAP vinnur að aðgerðaáætlunum á sviði mengunarvarna með áherslu á Rússland. 

Ísland hefur ekki tekið virkan þátt í starfi ACAP þar sem vinnuhópurinn fæst aðallega við 

efnamengun á heimskautasvæðum Rússlands. Meginverkefni þessa vinnuhóps, sem tók fyrst til 

starfa árið 2006, er að hvetja ríki á norðurslóðum til að draga úr og koma í veg fyrir mengun. 

Aðildarríkin er hvött til fyrirbyggjandi aðgerða í þeim efnum.
93

  

 

AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme) er vinnuhópur Norðurskautsráðsins um 

vöktun og greiningu á norðurslóðum.
94

 AMAP vinnur að söfnun og úrvinnslu gagna um eðli og 

uppruna efnamengunar á norðurslóðum og áhrif hennar á lífríki og íbúa svæðisins með áherslu á 

frumbyggja. Í burðarliðnum er að koma á fót víðtæku vöktunarkerfi á norðurslóðum sem á að 
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stuðla að samhæfðum aðgerðum til að vernda lífríkið og náttúruna. Hópurinn hefur gefið út 

vísindaskýrslur
95

 og byggt hefur verið upp alþjóðlegt tengslanet vísindamanna. Starf AMAP 

hefur beinst í ríkara mæli að áhrifum loftslagsbreytinga á umhverfi og mannlíf. 

Umhverfisstofnun sinnir þátttöku Íslands í AMAP-hópnum og starfsmaður hennar tekur þátt í 

fundum vinnuhópsins sem hefur fastaskrifstofu í Ósló. Vísindaskýrsla sem hópurinn tók saman 

um olíu- og gasvinnslu á norðurslóðum og áhrif hennar á vistkerfi og mannlíf kom út í 

formennskutíð Norðmanna sem lauk árið 2009.
96

 Nýlega var svo gerður samningur innan 

Norðurskautsráðsins um olíuvá sem má með beinum hætti tengja við þessa vísindaskýrslu og 

starf AMAP-hópsins.  

 

CAFF (Conservation of Arctic Flora and Fauna) er vinnuhópur Norðurskautsráðsins um verndun 

lífríkis norðurslóða. Hann vinnur að upplýsingaöflun um ástand lífríkis á norðurslóðum og leitar 

leiða til að vernda líffræðilegan fjölbreytileika á norðurslóðum.
97

 Hópurinn fylgist með 

breytingum og aðlögun lífríkis norðurslóða og breyttum umhverfisskilyrðum hvort sem er af 

völdum mannlegra umsvifa eða hlýrra loftslags. Hjá CAFF á Akureyri starfa um sex manns. 

Náttúrufræðistofnun sér um þátttöku Íslands í CAFF-vinnuhópnum og er það fulltrúi 

stofnunarinnar sem sækir fundi vinnuhópsins hjá Norðurskautsráðinu.
98

 Ísland var með 

formennsku í CAFF-vinnuhópnum árin 2009–2011. Í þeirri formennskutíð var unnið að tveimur 

stórum verkefnum. Annars vegar var um að ræða verkefni um vöktun á líffræðilegum fjölbreytileika 

á norðurslóðum (e. Circumpolar Biodiversity Monitoring Program) og hins vegar var unnið að gerð 

stöðuskýrslna um líffræðilegan fjölbreytileika (e. Arctic Biodiversity Assessment) til að koma í veg 

fyrir eyðingu líffræðilegrar fjölbreytni.99
  

 

EPPR (Emergency Prevention, Preparedness and Response) vinnuhópurinn vinnur að vörnum, 

viðbúnaði og viðbrögðum við umhverfisvá.
100

 Hópurinn er samstarfs- og samráðsvettvangur 
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Norðurskautsríkjanna um leiðir til að fyrirbyggja og bregðast við umhverfisslysum og 

umhverfisvá á norðurslóðum. 

 

Árið 2004 var starfssvið EPPR-vinnuhópsins víkkað út þannig að það takmarkist ekki við áhrif 

mannlegra umsvifa á norðurslóðum heldur taki líka til almenns viðbúnaðar og viðbragða við 

umhverfisvá og hamförum. Vinnuhópurinn metur áhættuþætti og tekur þátt í skipulagningu 

sameiginlegra björgunaræfinga með það að markmiði að samhæfa viðbrögð þátttökuríkja. 

Aðaláhersla er á öryggi við vinnslu og flutning á olíu og gasi og flutninga geislavirkra og 

þrávirkra efna. Aðildarlönd Norðurskautsráðsins hafa skipst á að hýsa skrifstofu EPPR-hópsins 

og hefur hún yfirleitt fylgt formennsku ráðsins.
101

 Ísland tók ekki fyrr en nýlega virkan þátt í 

EPPR-vinnuhópnum. Umhverfisstofnun annast þátttöku Íslands þar. Vinnuhópurinn fundar 

sameiginlega tvisvar á ári þar sem farið er yfir helstu mál og nýjar tillögur ræddar. 

Samskiptaáætlun Norðurskautsráðsins, sem samþykkt var af utanríkisráðherrum ríkjanna átta í 

Stokkhólmi 2012, gerði kröfur um það að vinnuhóparnir kæmu fram með sérstaka 

samskiptaáætlun fyrir þeirra málefnasvið. Það hefur EPPR-vinnuhópurinn gert og 

samskiptaáætlun þeirra var samþykkt á fundi vinnuhópsins í Oulu í Finnlandi 3–4 júní 2013.102 

 

PAME (Protection of the Arctic Marine Environment) er vinnuhópur um verndun hafsvæða sem 

einbeitir sér fyrst og fremst að fyrirbyggjandi aðgerðum gegn mengun sjávar.
103

 Vinnuhópurinn 

varð fyrst til undir AEPS en varð hluti af Norðurskautsráðinu við stofnun þess árið 1996. Árið 

2004 var samþykkt víðtæk stefnuályktun um málefni hafsins á norðurslóðum sem nær til 

mannlegra umsvifa sem hafa áhrif á hafsvæði norðurslóða. Hún á einnig við um strendur, 

vatnasvið, árbakka og önnur svæði sem tengjast vistkerfi hafsins. Víðtæk úttekt á málefnum 

hafsins og siglingum á norðurslóðum, svokölluð AMSA-skýrsla (Arctic Marine Shipping 

Assessment), kom út árið 2009 og hefur haft mikil áhrif á stefnumótunina.
104

 Helsta markmið 

PAME er að stöðva eða draga úr mengun á norðlægum hafsvæðum með samræmdum aðgerðum 

og varðveita líffræðilegan fjölbreytileika Norður-Íshafsins og aðliggjandi hafsvæði. 

Umhverfisráðuneytið hefur tekið þátt í PAME-vinnuhópnum hjá Norðurskautsráðinu og sent 
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fulltrúa á fundi hans. Þetta hefur verið gert í samvinnu við sjávarútvegsráðuneytið og 

Siglingastofnun. Skrifstofan er styrkt af Íslandi og öðrum aðildarríkjum Norðurskautsráðsins.
105

 

Frá árinu 2011 hefur Ísland farið með formennsku í PAME-vinnuhópnum, en henni lýkur árið 

2013. PAME-vinnuhópurinn kemur að jafnaði saman tvisvar á ári til að fara yfir starfið, þróun 

þess og gang verkefna. Það er ekki eingöngu aðildarríki Norðurskautsráðsins sem taka þátt í 

PAME-starfinu heldur einnig áheyrnaraðilar og aðrar stofnanir.
106

 

 

SDWG (The Sustainable Development Working Group) er vinnuhópur Norðurskautsráðsins um 

sjálfbæra þróun og var stofnaður árið 1998.
107

 Flest verkefni allra vinnuhópanna tengjast 

sjálfbærri þróun með ýmsum hætti og því eru mörg verkefna SDWG-vinnuhópsins 

samvinnuverkefni með öðrum vinnuhópum. SDWG leggur áherslu á verkefni sem lúta að 

samfélagsþáttum, menningu, heilbrigði, æskulýðsmálum og menntun, efnahagsþróun, 

orkumálum og samgöngum.  

 

Skýrsla Norðurskautsráðsins um mannfélagsþróun á norðurslóðum (Arctic Human Development 

Report, AHDR), sem Stofnun Vilhjálms Stefánssonar gaf út í formennskutíð Íslands í ráðinu á 

árunum 2002–2004, var unnin á vegum SDWG-hópsins. Innan hópsins er fylgst með áhrifum 

umhverfisbreytinga og efnahagsþróunar á lífskjör og menningu íbúa svæðisins. Einnig hefur 

ítarlegum upplýsingum verið safnað um efnahagsmál og efnahagsþróun á norðurskautssvæðinu 

og þær upplýsingar verið dregnar fram í formi hagvísa fyrir svæðið. Hugmyndir hafa verið uppi 

um að samtengja þær í upplýsingaveitu sem gæti orðið heildstætt yfirlit yfir efnahags- og 

þjóðfélagsþróun á norðurslóðum með aðgengilegum hætti. Heilbrigðismál á norðurslóðum eru 

einnig hluti af vinnu og rannsóknum SDWG-vinnuhópsins. Þar hefur verið unnið að 

umfangsmikilli upplýsingaöflun með sérstakri áherslu á frumbyggja svæðisins þegar kemur að 

heilbrigðismálunum. Einnig hefur hópurinn einblínt í auknum mæli á varðveislu 

menningararfleifðar og tungumál frumbyggja á norðurslóðum. 

 

Utanríkisráðuneytið hefur sinnt þátttöku Íslands í þessum starfshópi í samvinnu við 

umhverfisráðuneytið sem tók að sér formennsku í vinnuhópnum í formennskutíð Íslands í 
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Norðurskautsráðinu árin 2004–2006. Skrifstofa vinnuhópsins er í Ottawa í Kanada.
108

 Stofnun 

Vilhjálms Stefánssonar hefur verið leiðandi í verkefnum og umfangsmiklum skýrslum 

vinnuhópsins, má þar nefna Arctic Human Development Report I og II og Arctic Social 

Indicators I og II.
109

  

 

Vinnuhópar Norðurskautsráðsins hafa tekið forystu í því að vinna skýrslur sem nota áhrifsmat 

stefnugreiningu og líkanasmíð til að framkvæma mælingar á norðurslóðum. Áhættu- og 

hagkvæmnigreiningar eru notaðar til að skoða framtíðar stöðu sviðsmyndir svæðisins. Þar má 

nefna hitastigshækkun, tíðni skipaferða og nýtingu auðlinda.
110

 Þessar rannsóknir skipta miklu 

máli í að gera norðurslóðir að stjórnskipulegu svæði, sem um leið styður við kenningar 

nýfrjálslyndrar stofnanahyggju og raunhyggju.
111

 

 

Vísindi og alþjóðasamskipti hafa til fjölda ára verið hönd í hönd á norðurslóðum. Jafnvel í miðju 

kalda stríðinu fóru vísindamenn frá Sovétríkjunum og Vesturlöndum, sérstaklega Kanada, í 

alþjóðlega samvinnu saman eins og í gegnum IASC (International Arctic Science Committee). 

Nýlega tóku vísindamenn frá sextíu löndum þátt í hinu alþjóðlega Heimskautaári (e. Polar Year), 

þar á meðal Kína og Suður-Kórea sem fjárfesta af miklum móð í ísbrjótum sem grunn til að 

styrkja vísindi á norðurslóðum.  

 

5.2 Íslenskar stofnanir og norðurslóðir 

 
Á Íslandi sinna fjögur ráðuneyti og undirstofnanir þeirra norðurslóðamálum með einum eða 

öðrum hætti. Hér er um að ræða utanríkisráðuneytið, umhverfisráðuneytið, innanríkisráðuneytið 

og sjávarútvegsráðuneytið, en stofnanirnar eru Umhverfisstofnun, Náttúrufræðistofnun, 

Orkustofnun, Siglingastofnun, Landhelgisgæslan, Flugmálastjórn, Hafrannsóknastofnun og 

Veðurstofan. Að samstarfinu standa einnig rannsóknastofnanir og aðrar stofnanir, einkum 
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eftirfarandi: Stofnun Vilhjálms Stefánssonar, Háskólinn á Akureyri, Heimskautaréttarstofnun, 

Rannsóknarþing norðursins, RANNÍS, Háskóli Íslands og Rannsóknasetur um norðurslóðir. 

Norðurslóðamál eru dæmi um málaflokk sem tengist mörgum ráðuneytum. Hlutverk 

utanríkisráðuneytisins er að stýra og halda utan um starfið. Þetta eru þær stofnanir sem heyra 

undir þessi ólíku ráðuneyti sem koma að norðurslóðamálum á Íslandi ásamt fjölda 

rannsóknastofnana, hagsmunaaðila, samtaka, fyrirtækja og annarra aðila. 

 

5.3 Hver er upplifun Íslendinga sem starfa í tengslum við vinnuhópana?  

 

Fullyrða má að mikill ávinningur sé fyrir Ísland af þátttöku landsins í norðurslóðasamvinnu og 

þátttöku íslenskra sérfræðinga í vinnuhópum innan Norðurskautsráðsins. Norðurskautsríkin geta 

nýtt sér reynslu hverra annarra. Ríkin hafa kunnáttu á mismunandi sviðum. Til að mynda hafa 

Norðmenn, Kanadamenn og Bandaríkjamenn mikla reynslu af olíuvinnslu sem Íslendingar gætu 

nýtt sér. Á sama tíma getur Ísland lagt sitt af mörkum til samstarfsins, meðal annars í málefnum 

hafsins og í loftslagsmálum. Íslandi er einnig mikilvægt að fylgjast með því sem önnur lönd eru 

að gera tengt norðurslóðamálum. Færa má rök fyrir því að almenningur þurfi að vera betur 

upplýstur um það starf sem fram fer, bæði á Íslandi tengt norðurslóðamálum og innan 

Norðurskautsráðins. Til að mynda mætti kynna almenningi skýrslur vinnuhópa 

Norðurskautsráðsins og það starf sem unnið er innanlands tengt norðurslóðamálum og í 

alþjóðlegri samvinnu.
112

 Vinnuhópar ráðsins hafa unnið vísindaskýrslur í hæsta gæðaflokki um 

afar fjölbreytt efni. Sumar þeirra, sérstaklega rannsóknir á loftslagsbreytingum, aðskotaefnum og 

siglingum, hafa haft sýnileg áhrif á stefnu ríkja og alþjóðlega stefnu.
113

  

 

Vinnuhóparnir eru í sambandi við aðra hagsmunaaðila á norðurslóðum þegar skipuleggja á og 

framkvæma mismunandi verkefni.
114

 Það er því langt í frá svo að einungis aðildarríki 

Norðurskautsráðsins komi að starfi vinnuhópanna, heldur eru það einnig áheyrnaraðilar og aðrir 

hagsmunaaðilar. 
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Þegar kemur að innbyrðis samstarfi vinnuhópanna hefur það orðið sýnilegra, fleiri en áður sækja 

fundi þeirra frá öllum norðurskautslöndunum, að Íslandi undanskildu. Frá norðurskautslöndunum 

átta eru þetta alls um 70 manns á hvern fund og hefur fjölgað mikið á undanförnum fjórum til 

fimm árum. Áður voru fundir haldnir einu sinni á ári og voru þátttakendur um 40 manns. Í dag 

eru fundir haldnir minnst tvisvar sinnum á ári. Ísland hefur hins vegar verið að dragast aftur úr.
115

 

Norðmenn, Kanadamenn og Svíar hafa til dæmis aukið þátttöku sína mjög mikið. Hins vegar 

hefur nær engin endurnýjun orðið á Íslandi. Fullyrða má að ráðherrar á Íslandi þurfi að hittast 

meira og hafa samráð um norðurslóðamálin.
116

 Brýnt er að norðurslóðamál verði sett meira inn í 

ráðuneyti og stofnanir og norðurslóðamálin þurfi að vera hluti af vinnulýsingu starfsmanna, ekki 

einungis aukaverkefni sem ekki er alltaf tími til að sinna.
117

  

 

Svo virðist sem stjórnsýslan dansi ekki öll í takt við þá auknu þróun sem hefur átt sér stað í 

þessum málum. Til dæmis mætti aðkoma sjávarútvegsráðuneytisins og Hafrannsóknarstofnunar 

að norðurslóðamálum vera meiri. Hingað til hefur verið erfitt að fá fólk sem starfar í hinum ýmsu 

opinberum stofnunum til að lesa yfir og gefa athugasemdir þegar kemur að vinnuhópum 

Norðurskautsráðins. Það bendir til þess að betra sé að láta norðurslóðamál vera í verkahring 

ákveðinna starfsmanna innan stofnana. Einnig er afar mikilvægt að fá fleiri sérfræðinga í 

siglingafræðum til starfa.
118

  

 

Ekki eru allir sérfræðingar innan íslensku stjórnsýslunnar sammála um nauðsyn þess að fjölga 

ferðum á fundi vinnuhópa Norðurskautsráðsins. Ástæðurnar séu meðal annars þær að þetta séu 

dýrar ferðir og því sé oft vandkvæðum bundið fyrir sérfræðinga að fara á fundi eins og í Alaska. 

Til að bregðast við þessu mætti stofna sérstakan sjóð sem væri deilt niður á verkefni. Einnig 

gætu norðurslóðamálin verið sett í aukinn forgang hjá hverju ráðuneyti fyrir sig. Í 

umhverfisráðuneytinu eru starfsmenn til dæmis oft beðnir um að taka mikinn þátt í 

norðurslóðasamvinnu. Staðreyndin er hins vegar sú að oft þurfa þeir að sinna öðrum 

skyldustörfum innan ráðuneytisins áður en þeir geta farið að vinna að málum norðurslóða. Bent 

hefur verið á að til að fá aukinn kraft í norðurslóðamálin innanlands þurfi hvert ráðuneyti að setja 
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norðurslóðamál í auknum mæli inn í starfs- og verklýsingu starfsmanna.
119

 Utanríkisráðuneytið 

hefur komið á sérstöku norðurslóðateymi þar sem fjórir starfmenn starfa eingöngu að 

norðurslóðamálum. Færa má rök fyrir því að koma eigi á slíkum teymum í öðrum ráðuneytum.  

 

Paula Kankaanpää og Oran R. Young nefna að í kringum sérstök málefni eins og menningu, 

menntun og rannsóknir gæti verið komið á fót sérstökum verkefnahópum. Þannig gætu 

viðeigandi ráðuneyti og stofnanir í aðildarríkjum ráðsins fengið betri tengingu við vinnu 

Norðurskautsráðsins og gæti það einnig stuðlað að aukinni fjármögnun fyrir starfsemi ráðsins. 

Þetta myndi einnig, að þeirra mati, skapa meira rými fyrir SAO-fulltrúana til að einbeita sér að 

víðtækari stefnumótunarmálum.
120

 Hugmyndir hafa einnig verið uppi um að koma á sérstökum 

,,samskipta-umboðsmönnum“ í hverju aðildarríki fyrir sig til að koma starfsemi og afrekum 

Norðurskautsráðsins meira út til almennings. Einnig hefur verið kallað eftir þörf á meiri 

samhæfingu á milli ráðuneyta og stofnana í aðildarríkjunum sjálfum.
121

  

 

Ein hugmynd sem kemur til greina er að stofna teymi með fulltrúum innanríkisráðuneytis, 

forsætisráðuneytis, utanríkisráðuneytis, umhverfisráðuneytis og atvinnuvegaráðuneytis í þeim 

tilgangi að efla samstarf þeirra á norðurslóðamálum.  

 

Hjá utanríkisráðuneytinu fara 60 milljónir til norðurslóðamála á ári og mæðir langmest á því í 

þessum málaflokki. Líklegt má telja að auknir fjármunir verði settir í norðurslóðamál.
122

 

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, forsætisráðherra, sagði eftirfarandi í fyrstu stefnuræðu sinni í 

maí 2013: ,,Ísland þarf að leggja áherslu á að vera í fararbroddi í norðurslóðasamstarfi, með tilliti 

til nýtingar auðlinda á svæðinu, umhverfisverndar og opnunar nýrra siglingaleiða um norðurhöf. 

Mikilvægt er að hefja strax vinnu við að fá til Íslands verkefni tengd hinni hröðu þróun í þessum 

heimshluta.“
123

 Það verður síðan að koma í ljós hversu mikill raunverulegur kraftur verður settur 

í norðurslóðamálin innanlands. En það er greinilegt að samsteypustjórn Sjálfstæðisflokks og 
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Framsóknarflokks ætlar að halda áfram þeirri stefnu sem mörkuð var í stjórnartíð Samfylkingar 

og Vinstri grænna um að setja málefni norðurslóða í forgang.   

 

Fullyrða má að umhverfisráðuneytið, landbúnaðar- og sjávarútvegsráðuneytið, 

félagsmálaráðuneytið, innanríkisráðuneytið og heilbrigðisráðuneytið þurfi öll að koma að 

norðurslóðamálum og vinna saman sem og stofnanir ráðuneytanna. Gera þarf íslenskum 

sérfræðingum og vísindamönnum kleift að taka þátt í tækni- og vísindavinnu, til dæmis að vinna 

að hinum stóru skýrslum vinnuhópa Norðurskautsráðsins. Á vísindaskýrslunum byggjast 

pólitískar tillögur og ákvarðanir út frá því. Þennan grunn er því nauðsynlegt að styrkja.  

 

Ísland hafði þar til nýlega ekki tekið mikinn þátt í EPPR-vinnuhópi Norðurskautsráðsins. Það er 

lítill hafís í kringum Ísland og EPPR einblínir á olíuvá undir og yfir hafís. Fyrir nokkrum árum, 

þegar unnið var við olíuleit á Drekasvæðinu, var starf Íslands í EPPR virkjað. Umhverfisstofnun 

fékk þá aukið fjárframlag og gat sett mannskap í það en svo datt starfið niður. Þetta tengist allt 

Drekasvæðinu. Nú árið 2013 tekur Ísland aftur þátt í EPPR-vinnuhópnum eftir að bindandi 

samningur um mengunarvarnir gegn olíuvá var samþykktur árið 2013.
124

 Utanríkisráðuneytið 

gæti sinnt samhæfingarhlutverki og er í raun þegar byrjað á því að einhverju marki. Þó verður að 

gæta þess að utanríkisráðuneytið sé ekki komið inn á svið vísindanna. Því er spurning hvort ekki 

ætti að virkja enn frekar menntamálaráðuneytið og fá það í auknum mæli inn í 

norðurslóðasamvinnu. Þá væri til bóta að sérhvert ráðuneyti fæli þeim stofnunum sem að málinu 

koma að útvega mannafla til að sinna upplýsingaþörf og vísindavinnunni. Erfitt er fyrir eina 

stofnun að krefja aðra stofnun sem tilheyrir öðru ráðuneyti um eitthvað. Bent hefur verið á þann 

möguleika að koma upp sjóði hjá utanríkisráðuneytinu sem hægt væri að skipta í þrennt: 

1. Bein vinna vísindamanna og sérfræðinga til að koma efni í skýrslur. 

2. Sækja fundi (sérfræðingar). 

3. Taka þátt í að forma pólitíska hlutann (starfsmenn 

utanríkisráðuneytisins).
125

 

 

 

                                                           
124

 Viðtal við sérfræðing í norðurslóðamálum, 22. júní 2012. 
125

 Viðtal við sérfræðing í norðurslóðamálum, 22. júní 2012. 



  

54 
 

Norðurskautsráðið treystir á frjáls framlög og vilja eins eða fleiri ríkja til að leiða verkefni.
126

 

Ísland er með fulltrúa í fimm vinnuhópum af sex og tekur þátt í vinnu þeirra við viðamiklar 

skýrslur sem gefnar eru út og eru leiðbeinandi fyrir stefnumótun hjá Norðurskautsráðinu. Virkja 

þarf enn frekar stofnanir, ráðuneyti, hagsmunaaðila og fræðimenn á Íslandi til þátttöku og gefa 

þeim tækifæri til að koma að þessum störfum hver með sérfræðiþekkingu á sínu sviði. Með því 

að koma norðurslóðamálum betur skilgreindum inn í verkáætlanir ráðuneyta og stofnana væri 

hægt að virkja fleiri sérfræðinga til þátttöku og hafa þannig áhrif á starf vinnuhópa 

Norðurskautsráðsins. Spyrja má hvort það sé ráðlegt að Ísland taki þátt í fimm vinnuhópum. Er 

betra að forgangsraða og leggja kraft í tvo til þrjá vinnuhópa? Gagnrýna má stjórnvöld fyrir að 

hafa ekki hugað að slíkum spurningum þegar stefna Íslands í málefnum norðurslóða var mörkuð 

árið 2011. Mörg rök hníga að því að stjórnvöld setji fram skýra stefnu um aðkomu Íslands að 

vinnuhópum Norðurskautsráðsins sem ráðuneyti og stofnanir geta fylgt eftir. Það þarf til dæmis 

að skoða hvernig Ísland vill hámarka nýtingu í vinnuhópunum. Noregur hefur t.d. einblínt mikið 

á einn vinnuhóp, AMAP.  

 

Stofnun Norðurskautsráðsins hefur með tímanum aukið samstarf utanríkisráðuneytanna í 

norðurskautsríkjunum. Þau verkefni sem lúta að sjálfbærri þróun verða sífellt umfangsmeiri og 

stuðla að breiðara verksviði norðurslóðasamstarfsins. Þar má nefna félagsleg málefni, 

heilbrigðismál, samskipti, æskulýðsmál og fleira. Virkt norðurslóðasamstarf kallar á þátttöku 

fleiri ráðuneyta og stofnana en utanríkisráðuneyta og umhverfisráðuneyta norðurskautsríkjanna. 

Það ætti að líta á það sem styrk í norðurslóðasamstarfi að efla fleiri ráðuneyti og stofnanir til 

þátttöku um þennan málaflokk.
127

 

 

Þegar Ísland gegndi formennsku í Norðurskautsráðinu á árunum 2002–2004 var farið að leggja 

mikla áherslu á mannfélagsþróun. Íslendingar tóku virkan þátt í því að koma mannfélagsþróun á 

kortið í Norðurskautsráðinu og hafa stýrt gerð skýrslna fyrir SDWG-vinnuhópinn. Hér má nefna 

skýrslu um mannfélagsþróun á norðurslóðum, Arctic Human Development Report og Arctic 
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Social Indicators.
128

 Í ráði er að gefa út framhaldsskýrslur 
129

 og hefur þeirri vinnu verið stýrt frá 

Íslandi af starfsmönnum Stofnunar Vilhjálms Stefánssonar.
130

  

 

Það að leiða þessi áðurnefndu stóru verkefni fyrir Norðurskautsráðið styrkir stöðu Íslands í 

ráðinu. Það sem hefur komið nokkuð á óvart varðandi Ísland er hve lítið hefur verið reynt að 

koma sjónarmiðum Íslands á framfæri í skýrslunum. Ísland hefur heldur ekki verið virkt í því að 

koma með athugasemdir í skýrslurnar á vinnslustigi. Fulltrúar annarra þátttökuríkja hafa verið 

mun duglegri við að koma sjónarmiðum sínum á framfæri og hafa skýrslurnar oft mikil áhrif á 

stefnumótun innan Norðurskautsráðsins.
131

 Á móti má spyrja hvort það sé æskileg þróun að 

leitast við að hafa áhrif á vísindaskýrslur með þessum hætti. Það getur verið áhættusöm þróun ef 

vinnuhóparnir þróast í pólitíska átt. Það hefur aldrei verið stefnan að undirstrika hvað sé 

mikilvægast fyrir Ísland og koma því áleiðis í skýrslurnar. Einnig er það álitamál hvort ríki eigi 

að hafa afskipti af því sem fram kemur í skýrslunum. Færa mætti þau gagnrök að það ógnaði 

sjálfstæði og rannsóknarfrelsi vísindamannanna. Þessar skýrslur hafa mikil áhrif á framvindu 

mála á norðurslóðum og hvaða stefnu ríkin og Norðurskautsráðið taka í vissum málum. Það er þó 

ljóst að auka þarf umræðu þegar verið er að vinna drög að skýrslum og samkomulag þarf að vera 

um hvað eigi að koma fram þar af Íslands hálfu. Það sem hefur verið jákvætt er leiðandi hlutverk 

Íslendinga í gerð Arctic Human Development Report I og II og Arctic Social Indicators I og II.  

 

Íslandi er ekki gefinn mikill gaumur í skýrslum Norðurskautsráðsins. Af þeim sökum má færa 

rök fyrir því að efla þurfi samvinnu innanlands að koma málefnum sem eru Íslandi mikilvæg á 

framfæri innan Norðurskautsráðsins. Þannig gæti Ísland haft meiri áhrif á störf 

Norðurskautsráðsins og vinnuhópa þess. Á sama tíma er mikilvægt að koma helstu upplýsingum 

áleiðis út til samfélagsins. Áhugi á Íslandi og norðurslóðum hefur jafnan komið erlendis frá. Það 

var ekki fyrr en nýlega sem farið var að sýna norðurslóðamálum meiri áhuga innanlands. Þar 

spilar kannski að einhverju leyti inn í að fólk sem hefur menntað sig í norðurslóðafræðum er 

fyrst núna að koma út í atvinnulífið og láta til sín taka í þessum málaflokki.
132
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Í formennskutíð Norðmanna, 2006–2009, gaf AMAP-vinnuhópurinn út viðamikla vísindaskýrslu 

um olíu- og gasvinnslu á norðurslóðum og áhrif hennar á vistkerfi og mannlíf.
133

 Í þeirri vinnu 

tók fulltrúi Íslands virkan þátt og hann telur að skýrslurnar hafi haft áhrif á stefnu stjórnvalda, 

eins og Stokkhólmsyfirlýsingin og heildarstefna um að minnka losun beri vitni um. Undir 

AMAP-hópnum starfa síðan sérfræðihópar, til dæmis um lýðheilsu þar sem skoðuð eru áhrif 

mengunar og mengandi efna á heilsu fólks. Bent hefur verið á að helsta vandamálið innanlands 

sé að styrkja þurfi grunninn, vísindastarfið og vera þannig sýnilegri í vinnuhópum 

Norðurskautsráðsins. Það þurfi að fá fleiri sérfræðinga með á fundi Norðurskautsráðsins. Áður 

fyrr fjármagnaði Umhverfisstofnun allt í norðurslóðastörfum fulltrúa Íslands í AMAP, en eftir 

kreppuna 2008 hefur verið fenginn styrkur frá AMAP. Aukinn alþjóðlegur áhugi á norðurslóðum 

hefur birst í meiri pólitískum stuðningi við vísindastarf og gagnaöflun um svæðið. Á sama tíma 

hefur samhæfing vinnuhópanna eflst og þeir blandast saman í auknum mæli. Ekki sé lengur 

einblínt á vísindaskýrslur sem fjalla um afmarkaðan þátt. Allt tengist þetta loftslagsmálum sem 

eru viðkvæmt pólitískt mál. Norðurslóðasamstarfið í dag kallar á meiri samþættingu en áður var 

þörf á. Það krefst aukins samstarfs stofnana og ráðuneyta. EPPR mun að öllum líkindum breytast 

til muna í framhaldi af samningi um viðbrögð við olíuvá. Störf vinnuhópanna geta skarast að 

einhverju leyti og um tíma var óttast að AMAP-vinnuhópurinn væri að taka allt yfir. Það hefur 

ekki þróast þannig, en líklega er einhver skörun á verkefnum.
134

 Vinnuhóparnir styðjast við frjáls 

framlög og því hafa þeir ekki haft úr jafn miklu að moða, Norðmenn hafa til að mynda ávallt 

styrkt vel við AMAP-vinnuhópinn á meðan erfiðara hefur reynst fyrir CAFF-vinnuhópinn að fá 

framlög. Þetta gerði það að verkum að skýrsla hópsins um líffræðilegan fjölbreytileika (e. Arctic 

biodiversity assessment) seinkaði um tvö ár þrátt fyrir samþykki ráðherranna. Loks má nefna að 

EPPR-vinnuhópurinn hefur aldrei fengið framlög frá Norðurskautsráðinu.
135

  

 

Þegar litið er til stöðu Íslands innan Norðurskautsráðsins og hvernig styrkja megi hana má 

fullyrða að leggja þurfi meiri áherslu á grunnvinnuna, fyrst og fremst það sem tengist hafinu og í 

öðru lagi það sem tengist loftslagsmálum. Íslendingar hafa meira til annarra að sækja í 

olíumálum. Einnig þyrfti að færa mælingar Hafrannsóknarstofnunnar inn í vísindastarfið og það 

sama gildir um gögn Veðurstofunnar um loftslagsmál.  
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CAFF-vinnuhópurinn hefur styrkst mikið á undanförnum árum og starfsmönnum hans á 

Akureyri fjölgað úr einum í sex. Meðal annars hefur verið unnið að ítarlegu yfirlitskorti af 

gróðurfari norðurslóða, verndaráætlun fyrir sjófugla, válista yfir sjaldgæfar plöntur og dýr, kort 

yfir varpútbreiðslu fugla, verndaráætlun fyrir æðarfugla og áætlun um náttúruverndarsvæði. 

CAFF-vinnuhópurinn hefur gefið út skýrslu um líffræðilegan fjölbreytileika og verndaráætlun á 

norðurslóðum.
136

 Þetta eru dæmi um verkefni CAFF-vinnuhópsins.  

 

Samvinna milli vinnuhópa Norðurskautsráðsins hefur ekki verið nægjanlega mikil hingað til. 

Vísbendingar eru um að á sumum stöðum vanti heildarsýn og markmið og það vanti fé til að 

koma niðurstöðum úr vísindaskýrslum á framfæri. Dæmi er um að gott vísindastarf hafi verið 

unnið og skýrslur fullunnar en þá stoppi málið á því að ekkert fjármagn sé til að koma því áfram. 

Gæta þarf einnig að tvíverknaði þegar um vinnuhópana er að ræða.
137

  

 

Í útlöndum er áhugi á samstarfi við Íslendinga um vísindarannsóknir á norðurslóðum, til dæmis á 

norrænum vettvangi og innan Evrópusambandsins. Þessi áhugi hefur aukist stöðugt frá árinu 

2010. Ísland virðist vera ofarlega á lista þegar lönd eins og Frakkland, Bretland, Þýskaland, 

Bandaríkin, Rússland, Kína og Suður-Kórea leita að samstarfsaðila.
138

 Það sem vantar þó upp á 

er stuðningur við vísindamenn, einkum að geta boðið þeim sem eru að hasla sér völl í alþjóðlegu 

vísindastarfi styrki. Því gæti lausnin verið sú að koma upp styrkjum sem myndu til að mynda 

kosta ferðir og annað, eins konar ferðastyrki, og fleira. Þetta er sérstaklega mikilvægt fyrir ríki 

utan Norðurskautsráðsins sem sýna vísindasamstarfi mikinn áhuga, löndum eins og Frakklandi 

og Kína.  

 

Bæði vísindamenn og stjórnvöld hafa aukinn áhuga á áhrifum loftslagsbreytinga á samfélag og 

mannlíf, þau áhrif sem þessar breytingar á norðurslóðum munu hafa á heilsu fólks og 

lifnaðarhætti. Það að einblína á áhrif breytinganna á heilsu fólks er í mikilli sókn sem og að 

skoða þau mál tengd norðurslóðum. Í apríl 2013 var til dæmis haldið málþing á Háskólanum á 

Akureyri um heilbrigði og velferð á norðurslóðum. Þangað komu fyrirlesarar frá Finnlandi, 

Grænlandi og Færeyjum ásamt sérfræðingum frá Íslandi.  
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Þörf virðist vera á að samræma aðgerðir og markmið í norðurslóðamálum innanlands. Í því 

sambandi mætti útbúa skýra verkefnaáætlun og yrði þá að koma mjög skýrt fram hvert 

fjármagnið á að fara. Í þessu samhengi væri mögulegt að leggja fram fimm ára áætlun sem 

stofnanir, ráðuneyti og vinnuhóparnir ynnu eftir, skýr mælanleg markmið fyrir alla sem starfa að 

norðurslóðamálum á Íslandi að vinna að. Verkefnastjórnun þyrfti að vera hjá 

utanríkisráðuneytinu svo vinnunni yrði sem best stýrt. Það myndi efla alla vinnuhópana, bæði til 

að skila af sér verkefnum og til að vera vel upplýst um forgangsröðunina.
139

 Bent skal á að mikill 

áhugi er hjá sérfræðingum innanlands að bæta starfið og samvinnuna og eins og komið hefur 

fram þarf að efla stjórnsýsluna í þessum efnum. 

 

Orkustofnun á Íslandi er í miklu samstarfi við Noreg. Einnig er samráðshópur starfandi þar sem 

eru ellefu innlendar stofnanir. Samstarf við Færeyjar og Grænland er jafnframt mikið. Árlegur 

fundur er haldinn á vorin um norðursjávarmál og fleira þar sem fulltúrar Íslands, Færeyja, 

Grænlands, Noregs, Danmerkur, Þýskalands, Bretlands, Hollands og Írlands hittast. 

Grænlendingar nýta sér mikið reynslu Norðmanna í olíuleit og hafa fengið til sín norska ráðgjafa. 

Afar líklegt er að Ísland muni gera slíkt hið sama. Í olíuheiminum beinist athyglin að svæðinu 

norðaustur af Grænlandi. Þegar kemur að Jan Mayen eru þjónustutækifæri fyrir Ísland eins og 

áður sagði. Fullyrða má að það sem nú sé brýnast sé að endurskoða regluverk öryggismála. 

Annar möguleiki sem nefndur hefur verið er vegna staðsetningar Íslands er gerð 

umskipunarhafnar. Mannvit hefur rannsakað slík tækifæri fyrir fyrirtæki. En ef eitthvað fer 

úrskeiðis í olíuleit eða hjá olíuskipi er mikilvægt fyrir lítil lönd eins og Ísland, Færeyjar og 

Grænland að vera með tryggingarmál í lagi, einhvern viðlagasjóð sem er ekki til staðar í dag.
140

  

 

Landhelgisgæslan er dæmi um stofnun sem tekur virkan þátt í málefnum sem tengjast 

norðurslóðum. Nefna má til dæmis SAR-björgunaræfingu sem haldin var við Ísland haustið 

2012. Landhelgisgæslan tekur þátt í samstarfi um leit og björgun fyrir hönd Íslands og var fyrsta 

æfingin á grundvelli samningsins haldin í Kanada árið 2011. Danir stóðu svo fyrir viðamikilli 

leitar- og björgunaræfingu á hafsvæðinu milli Íslands og Grænlands árið 2012.
141

 Samstarf ríkja 

er nauðsynlegt í þessu samhengi og ekki eingöngu þessara þriggja því það snertir fleiri ef það 
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verða mengunarslys. Greinileg tenging er hér við nýfrjálslynda stofnanahyggju þar sem það er 

hagur allra að samstarf sé um svona viðamikil mál. 

 

Hjá Siglingastofnun er náið samstarf við Norðmenn og þar er unnið eftir áætlun EMSA, 

Siglingastofnun Evrópu. Þetta er yfirgripsmikið og alþjóðlegt kerfi og góður undirbúningur í því 

samstarfi við Evrópu fyrir nánara samstarf annars staðar, eins og á norðurslóðum. 

Siglingastofnun hefur miklar áhyggjur af umhverfisáhrifum og olíumengun. Íslendingar eiga til 

dæmis ekki dráttarbáta og eru því háðir nágrannaríkjum ef þeir þurfa á slíkum bátum að halda. 

Siglingastofnun er meðal annars að vinna að rannsóknarverkefni um notkun lífdíselolíu (e. 

biodiesel) í stað venjulegs bensíns. Það er því verið að skoða notkun umhverfisvænna orkugjafa 

sem gætu haft fyrirbyggjandi áhrif þar sem lífdieselolía mengar ekki nærri eins mikið. Ef olíuslys 

verður er það hættuminna en með venjulegri olíu. Þetta gæti því dregið úr þeirri hættu sem 

skapast af umhverfisslysum. Skýrsla varðandi rannsóknina er væntanleg frá Siglingastofnun.
142

  

 

Þegar fjallað er um umhverfismál sem hafa langtímaáhrif eða þarfnast lengri pólitískra 

skuldbindinga af hálfu ríkisstjórna gæti einn möguleikinn verið sá að hafa fundi viðkomandi 

ráðherra tengda viðkomandi málasviði hverju sinni, eins og fundi allra umhverfisráðherra 

norðurslóðaríkjanna. Sama gildir um ráðherra heilbrigðismála, menntunar og svo framvegis. 

Þetta er leið til að auka innlenda skuldbindingu af hendi ríkisstjórna til málefna norðurslóða og 

auka áhuga á málefnum norðurslóða meðal ráðherra í viðkomandi greinum.
143

 Þetta mætti 

einmitt gera með því að styrkja samráð ráðuneyta innanlands og að ráðherrar fundi reglulega 

sérstaklega um norðurslóðamál. Ein lausn væri jafnframt að setja upp sérstaka ráðuneytisnefnd 

um norðurslóðamál. 

 

IASC (International Arctic Science Committee), NRF (Northern Research Forum) og Stofnun 

Vilhjálms Stefánssonar eru nefndar sem dæmi um stofnanir sem ekki eingöngu takast á við 

hætturnar samfara loftslagsbreytingum og mengun svo að dæmi séu tekin heldur hjálpa einnig til 

við að benda á tækifæri fyrir íbúa norðurslóða til að meta áhættur og áhættuvarnir sem tengjast 

þessum tækifærum. Með þessari vinnu hafa stofnanirnar ásamt fleirum aukið getu íbúa, 
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 Viðtal við sérfræðing hjá Siglingastofnun, 11. júlí 2012. 
143

 Haavisto, 2001:39. 



  

60 
 

rannsakenda og stefnumótunaraðila norðurskautsins til að takast á hagkvæman hátt á við þær 

áskoranir og tækifæri sem myndast á áframhaldandi breytingum á svæðinu.
144

  

 

5.4 Samvinna og samráð innanlands 

 

Eins og hér hefur komið fram tekur Ísland þátt í fimm af sex vinnuhópum Norðurskautsráðsins. 

Komið hafa í ljós hnökrar í stjórnsýslunni en mikil eftirspurn er eftir aukinni samvinnu 

innanlands í þessum málaflokki. Fullyrða má að henni hafi ekki verið sinnt sem skyldi. Einn 

þingmaður komst svo að orði: 

 

Við höfðum áhyggjur af því og lögðum áherslu á það í nefndaráliti 

utanríkismálanefndar um norðurslóðastefnuna að samstarf og samráð innanlands 

væri ekki nægilega mikið. Að mati nefndarinnar má enn efla mikið innlent 

samstarf og samráð. Ljóst er að á Íslandi er til mikil þekking um norðurslóðamál 

en bæta þarf samráð.
145

 

 

 Með því að geta tekið virkari þátt í vinnuhópum Norðurskautsráðsins þarf að styrkja samráð og 

samvinnu innanlands til að standa sterkar að velli í hinni alþjóðlegu samvinnu. Kenningar 

mótunarhyggju er gott skýringartæki þegar kemur að slíku samstarfi. Ísland lagar sig að 

núverandi aðstæðum í alþjóðakerfinu þar sem einnig er alþjóðlegur áhugi á Íslandi tengt 

norðurslóðamálum. Það lýsir sér bæði í viðleitni annarra ríkja til að koma á samvinnu við 

Íslendinga í þessum málaflokki almennt og sérstaklega í vísindarannsóknum. Hér má nefna 

Kínverja sem hafa sýnt Íslandi aukinn áhuga á undanförnum árum, meðal annars með 

vísindasamstarfi og komu ísbrjótsins, Snædrekans, til Íslands í ágúst 2012. Einnig var gerður 

fríverslunarsamningur á milli ríkjanna tveggja í mars 2013. Þetta fellur vel að kenningum 

nýfrjálslyndrar stofnanahyggju og mótunarhyggju. Þarna er Ísland að auka efnahagslegt samstarf 

sitt við Kína sem er merki um upphaf meiri samvinnu þegar fram líða stundir því samkvæmt 

nýfrjálslyndri stofnanahyggju hefst oft samstarf á efnahagslega sviðinu og færist svo yfir á fleiri 

svið. 
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5.5 Samvinnunefnd um málefni norðurslóða  
  

 Í stjórnsýslunni er samvinnunefnd um málefni norðurslóða sem hefur starfað frá árinu 1997. 

Lögbundið hlutverk nefndarinnar er að leitast við að treysta og efla samstarf hlutaðeigandi aðila 

um rannsóknir á norðurslóðum og málefni Stofnunar Vilhjálms Stefánssonar.
146

 Þingmaður hafði 

þetta að segja um nefndina og samráð innanlands:  

 

Við fengum þessa aðila til að koma á fund utanríkismálanefndar og allt í einu 

uppgötvuðu við þingmennirnir að þau sem eru að vinna að norðurslóðamálum 

hjá stofnunum vissu ekki endilega hvað hinir væru að gera. Þessi nefnd virtist 

ekki vera það virk og það virtist vanta einhvern drifkraft. Síðan er 

þingsályktunartillaga samþykkt og með fylgir nefndarálit þar sem koma fram 

breytingarálit. Þetta var árið 2011. En þá er spurning: Hvað gerir 

utanríkisráðuneytið með ábendingar af þessum toga og hvað gera 

stofnanirnar?
147

  

 

Unnið hefur verið að því að gera samvinnunefndina um norðurslóðamál virkari en þó er langt í 

land. Hún er skipuð af umhverfisráðherra til fjögurra ára í senn. Í henni sitja fulltrúar sem 

tilnefndir eru af stofnunum og samtökum og hafa með höndum verkefni sem tengjast 

norðurslóðarannsóknum. Reglugerð sem ráðherra setur segir til um fjölda nefndarmanna. 

Formaður nefndarinnar er skipaður af ráðherra án tilnefningar. Samvinnunefndinni fylgja engin 

fjárframlög, en í fundargerð einni kemur fram að hún sé hvatning til Stofnunar Vilhjálms 

Stefánssonar og þeirra stofnana sem eiga fulltrúa í nefndinni. Í fundargerð nefndarinnar frá 

upphafi árs 2012 kemur fram að nefndin hafi verið misvirk og virknin mikið farið eftir 

formönnum hennar. Þar kemur einnig fram að bent hafi verið á að í athugasemdum við 

frumvarpið stæði að samvinnunefndin ætti meðal annars að vera ráðherra til ráðgjafar. Einnig var 

bent á að mikið hafi breyst í norðurslóðamálum frá lagasetningunni 1997. Til dæmis væri í 

frumvarpinu hvorki talað um aðkomu utanríkisráðuneytis né umhverfisráðuneytis að nefndinni 
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 Nánar má sjá lög um Stofnun Vilhjálms Stefánssonar og samvinnunefnd um málefni norðurslóða nr. 81, 26. maí 
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en að í starfi þessara tveggja ráðuneyta væru norðurslóðamálefni sífellt að verða stærri þáttur í 

starfi þeirra. 
148

   

 

Utanríkisráðuneytið hefur lengi átt fulltrúa í nefndinni, en ekki hefur verið fulltrúi frá 

umhverfisráðuneytinu. Eftir fund í janúar árið 2012 var farið af stað við að leita leiða til að víkka 

út nefndina og endurskoða hlutverk hennar, enda var talið ekkert því til fyrirstöðu að bjóða 

öðrum sæti í nefndinni með fullum tillögurétti, t.d. utanríkisráðuneytinu, CAFF eða PAME. 

Margar aðrar stofnanir vinna að norðurslóðamálefnum (Orkustofnun o.fl.). Samvinnunefndin er 

greinilega ekki nógu virk og er byggð upp við aðrar aðstæður en þær sem nú ríkja. Breyta mætti 

Samvinnunefndinni í samræmi við breyttar aðstæður og aukið mikilvægi norðurslóðamála fyrir 

Ísland. Eins og áður kom fram eru lög um nefndina frá árinu 1997 og þeim þyrfti að breyta og 

tengja markvisst við stefnu Íslands í norðurslóðamálum.  

 

Um tíma leit reyndar út fyrir að Samvinnunefndin væri að þróast úr því að vera stuðningsnefnd 

við Stofnun Vilhjálms Stefánssonar í einingu með stærra hlutverk. Vitað var um áhuga innan 

nefndarinnar á því að víkka út starf hennar. Í því sambandi má nefna að í Kanada hefur til dæmis 

verið starfrækt sérstök heimskautanefnd (Canadian Polar Commission) sem hefur það hlutverk 

að sinna stefnumótun og alþjóðasamskiptum og halda utan um norðurslóðastarfið innanlands.
149

 

Hins vegar benda fundargerðir nefndarinnar til þess að engin umræða hafi átt sér stað um nýtt 

hlutverk samvinnunefndarinnar á fundum hennar í febrúar
150

 og apríl 2013.
151

 Staðan 

nefndarinnar virðist því vera óbreytt.  
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5.6 Rannsóknarsetur um norðurslóðir innan Háskóla Íslands 
 

Nýju rannsóknarsetri um norðurslóðir var komið á fót við Háskóla Íslands vorið 2013. Markmið 

hins nýja seturs er að skoða stefnumótun ríkja og stofnana ásamt samskiptum ríkja á 

norðurslóðum. Það er í samræmi við aukið vægi svæðisins í alþjóðamálum.
152

 Hlutverk setursins 

verður meðal annars að auka samstarf á milli fræðimanna, atvinnulífs og opinberra aðila. Þá er 

setrinu einnig ætlað að vinna að rannsóknarverkefnum í samstarfi við innlenda og erlenda aðila 

ásamt því að vinna að útgáfu rita um málefni norðurslóða. Hlutverk setursins verður einnig að 

standa fyrir ráðstefnum, umræðufundum, fyrirlestrum og námskeiðum um norðurslóðamál.
153

 

Hjá rannsóknarsetrinu verður því leitast eftir samvinnu við innlendar og erlendar stofnanir. 

Einnig verði einblínt á og kortlagt hvað sé að gerast á norðurslóðum og hvernig málin muni 

þróast í hinu pólitíska umhverfi. Hvernig ætla ríki til dæmis að leysa mál sem upp koma sem 

tengjast norðurslóðum? Á þessu stigi er ekki hægt að leggja dóm á starf setursins, enda 

nýstofnað, en það mun vafalaust gegna ákveðnu samræmingarhlutverki rannsókna innan Háskóla 

Íslands á sviði norðurslóðarannsókna.  

 

5.7 Norðurslóðanet Íslands  
 

Norðurslóðanet Íslands tók formlega til starfa á Akureyri í febrúar árið 2013. Það er 

samstarfsverkefni sem hefur verið í undirbúningi síðastliðin tvö og hálft ár og hefur verið þróað í 

samstarfi við utanríkisráðuneytið, Eyþing og fleiri aðila. Norðurslóðanetið er sameiginlegur 

vettvangur aðila sem starfa með einum eða öðrum hætti að málefnum norðurslóða. Þeir aðilar eru 

opinberar stofnanir, fyrirtæki, sveitarfélög, einkaaðilar og aðrir sem koma að rannsóknum, 

menntun, stefnumótun, eftirliti, upplýsingamiðlun o.s.frv. á norðurslóðum. Netið er vettvangur 

fyrir fyrirtæki og stofnanir alls staðar að af landinu sem koma að norðurslóðamálum.
154

  

 

Margir stofnaðilar eru að Norðurslóðanetinu. Þar má nefna Háskólann á Akureyri, Stofnun 

Vilhjálms Stefánssonar, tveir vinnuhópar Norðurskautsráðsins, CAFF og PAME, 
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Rannsóknastofnun Háskólans á Akureyri, RANNÍS, Heimskautaréttarstofnunin, Rannsóknarþing 

norðursins og Rannsóknarstofnun ferðamála. Helstu markmið netsins eru að taka þátt í að auka 

sýnileika í málefnum norðurslóða á Íslandi ásamt því að styðja við það starf sem þegar er unnið 

innanlands. Reyna á að búa til upplýsingagrunn sem fólk getur nýtt sér til að kynna sér málefni 

norðurslóða. Í samfélaginu er mest fjallað um möguleika tengdum olíu og siglingaleiðum en 

önnur mál tengd norðurslóðum eru einnig mikilvæg þótt þau hafi ekki verið eins mikið í 

umræðunni. Það eru málefni eins og heilsufar á norðurslóðum, dreifbýl samfélög á 

norðurslóðum, málefni frumbyggja og viðskiptatækifæri á norðurslóðum.
155

  

 

Í apríl 2013 var undirrituð viljayfirlýsing á milli utanríkisráðuneytisins, viðskiptaráðs Íslands og 

Norðurslóðanets Íslands um stofnun Norðurslóða-viðskiptaráðs. Þar skapast samstarfsvettvangur 

atvinnulífs og aðila með þekkingu á málefnum norðurslóða, þar með talið alþjóðlegt tengslanet, 

og þetta mun geta hjálpað til við að efla viðskipti og efnahagssamvinnu milli Íslands, ýmissa 

ríkja og annarra hagsmunaaðila sem koma að málefnum á svæðinu. Hér er því verið að byggja 

upp viðskiptasamstarf ríkja á svæðinu. Einnig má segja að hér sé þá kominn vettvangur fyrir 

Íslendinga þar sem þeir geta keppt um þau atvinnutækifæri sem eru hugsanlega að skapast á 

svæðinu.  

 

Annað verkefni sem nefna má er Arctic Services á vegum Atvinnuþróunarfélags Eyjafarðar, en 

þeir sem koma að því hafa áhuga á viðskiptatækifærum og þjónustutækifærum á norðurslóðum. 

Þó að áherslan til að byrja með hafi verið á olíu- og námuvinnslu í tengslum við Grænland eru 

líkur á að það muni víkka út og aðilar og fyrirtæki í öðrum geirum hafa verið í samvinnu við 

Arctic Services.
156

  

 

Stjórnvöld, rannsóknarstofnanir, háskólar og fleiri hagsmunaaðilar á Íslandi sýna 

norðurslóðamálum meiri áhuga. Aukinn kraftur er að komast í þessi mál í umræðunni 

innanlands. Til að virkja þennan kraft áfram þarf að halda betur en nú er gert utan um tengingar á 

milli allra þessara aðila og koma fram með skýra stefnu hvert Ísland er að stefna í 

norðurslóðamálum og hverjir helstu hagsmunir landsins eru.  
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6 Niðurstöður og umræður 
 

Norðurslóðamál eru fyrirferðamikill málaflokkur í alþjóðlegri stjórnmálaumræðu. 

Loftslagsbreytingar, mögulegar siglingaleiðir og auðlindanýting hafa opnað augu ríkja heimsins 

fyrir tækifærum og áhættuþáttum á þessu svæði. Norðurskautsráðið hefur fest sig æ betur í sessi 

á síðustu árum, þótt fullyrða megi að fundir strandríkjanna fimm ógni enn stöðu þess. Aukinn 

áhugi Íslands á norðurslóðamálum og vilji til samvinnu innan Norðurskautsráðsins fellur vel að 

kenningum nýfrjálslyndrar stofnanahyggju þar sem Ísland sér hag sínum best borgið með 

samvinnu við önnur ríki. Til að geta tekið virkan þátt í samstarfi um norðurslóðir þarf að styrkja 

samráð og samvinnu innanlands. Með því móti geta Íslendingar staðið sterkar að velli í hinni 

alþjóðlegu samvinnu. Þar koma kenningar mótunarhyggju vel inn í þar sem Ísland aðlagar sig að 

núverandi aðstæðum í alþjóðakerfinu þar sem einnig er talsverður alþjóðlegur áhugi á Íslandi í 

tengslum við málefni norðurslóða. Það lýsir sér bæði í auknum áhuga annarra ríkja á samvinnu 

við Ísland þegar kemur að vísindarannsóknum og áhuga erlendra ríkja á samvinnu við Ísland á 

breiðari og almennari grundvelli um norðurslóðamál.  

 

Norðurskautsráðið stendur að mörgu leyti á tímamótum. Með því að hleypa sex nýjum ríkjum 

inn í ráðið sem áheyrnaraðilum er stuðlað að því að fleiri raddir fái að heyrast þegar kemur að 

framtíðaráherslum á norðurslóðum. Þó að áheyrnaraðilar komi ekki að ákvörðunum innan 

ráðsins má færa rök fyrir því að áhrif þeirra verður nokkur í vinnuhópunum, enda koma þeir með 

beinum hætti að stefnumótun Norðurskautsráðsins og jafnvel stefnu aðildarríkjanna. Í ritgerðinni 

hefur sjónum sérstaklega verið beint að þeim stofnunum sem hafa með norðurslóðamál að gera á 

Íslandi og aðkomu Íslendinga að vinnuhópum Norðurskautsráðsins. Nokkuð margir innlendir 

aðilar tengjast starfi Norðurskautsráðsins í gegnum ráðuneyti, hagsmunasamtök og 

rannsóknarstofnanir. Eins og bent hefur verið á eru þó ekki nægjanleg innbyrðis tengsl á milli 

þeirra. Staðhæfa má að málefni Norðurskautsráðsins séu nokkrum skrefum á undan 

stjórnsýslunni hér heima. 

 

 Ekki skal þó gert lítið úr framlagi Íslendinga. Þeir hafa verið leiðandi í gerð vísindaskýrslna fyrir 

SDWG-vinnuhópinn og leggja mikið af mörkum til þeirra tveggja vinnuhópa sem staðsettir eru á 

Íslandi. Hins vegar eru vísbendingar um að Ísland sé að dragast aftur úr í starfi vinnuhópanna þar 
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sem önnur Norðurskautsríki hafa eflt þátttöku sína og senda nú mun fleiri sérfræðinga á fundi en 

áður. Það sem veikir einnig framlag Íslands er að ákveðin togstreita er á milli vinnuhópanna um 

það hvort þeir seilist inn á vinnusvið hverra annarra. Loks virðast norðurslóðamál vera nokkurs 

konar aukaverkefni hjá sumum opinberum stofnunum sem sinna þeim á eftir öllum öðrum 

skylduverkefnum.  

 

Hér hafa verið færð rök fyrir því að það skorti stefnu í málum sem tengjast vinnuhópum 

Norðurskautsráðsins. Skilgreina þarf betur aðkomu Íslands að þeim. Hér skiptir forgangsröðun 

miklu. Spyrja þarf hvaða vinnuhóp eða vinnuhópa Íslendingar eigi að leggja mesta áherslu á? Á 

Ísland að taka virkan þátt í þeim öllum eða á að einblína á tvo til þrjá? Þetta eru spurningar sem 

stjórnvöld verða að taka afstöðu til. Í stefnu Íslands um norðurslóðarmál er ekkert minnst á 

vinnuhópana, þótt þar fari fram helsta stefnumótunar- og vísindastarf Norðurskautsráðsins.   

 

Í ritgerðinni hefur einnig verið komist að þeirri niðurstöðu að stjórnsýslan hafi ekki samhæft 

krafta sína nægilega mikið til að framfylgja norðurslóðastefnunni. Fyrir utan utanríkisráðuneytið 

hafa ráðuneyti og undirstofnanir þeirra ekki innleitt hana með skipulegum hætti í starfsemi sína.  

Til að vinna bug á þessum vanda mælir margt með því að koma á fót ráðuneytisnefnd þar sem 

ráðuneytisstjórar í flestum ráðuneytum innanlands myndu hittast reglulega til að ræða og 

samræma stefnuna í málefnum norðurslóða. Þannig myndi virkni hvers og eins ráðuneytis aukast 

og stofnanir sem heyra undir þau fá skýr skilaboð um til hvers er af þeim ætlast við 

framkvæmdina.  Slíkt drægi einnig úr þeirri tilhneigingu að þau ráðuneyti og stofnanir sem sýna 

málefninu mestan áhuga séu þær einu sem sinni því að einhverju marki. Einnig er brýnt að auka 

fræðslu um norðurheimskautið og stöðu Íslands á svæðinu. Eins og hér hefur verið lögð áhersla á 

snúast norðurslóðamál ekki eingöngu um utanríkismál heldur varða þau fleiri málaflokka, til 

dæmis umhverfismál, sjávarútvegsmál, heilbrigði og velferð á norðurslóðum, menntun, öryggi 

og svo mætti lengi telja.  

 

Þeim stofnunum sem láta norðurslóðamál til sín taka á Íslandi hefur fjölgað á síðustu árum. Sú 

þróun endurspeglar vitaskuld aukinn áhuga á málaflokknum. Það má hins vegar velta fyrir sér 

tilgangi þess að dreifa kröftunum með þessum hætti á Akureyri og í Reykjavík. Ef til vil er betri 

kostur fyrir smáríki eins og Ísland að koma upp einni ,,heildarstofnun“ um málefni norðurslóða. 
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Slík stofnun gæti hýst nokkur rannsóknarsetur og verið vettvangur fyrir hagsmunaaðila. Á sama 

hátt og Heimskautanefndin í Kanada og hefði hún það hlutverk að koma að stefnumótun og 

alþjóðasamskiptum og halda utan um norðurslóðastarfið innanlands. Samvinnunefnd um málefni 

norðurslóða getur hugsanlega sinnt slíku samræmingarhlutverki, en eins og hér hefur komið fram 

hefur hún enn sem komið er ekki fylgt eftir slíkum hugmyndum.  

 

Áhugi alþjóðlegra aðila á Íslandi í tengslum við norðurslóðir byggist á staðsetningu landsins. 

Líklegt er að Ísland muni geta nýtt sér ýmis tækifæri sem nú eru að skapast á svæðinu. Erfitt er 

að segja nákvæmlega til um hvenær opnum siglingaleiða milli Evrópu og Asíu verður fyrir önnur 

skip en ísbrjóta og hvenær olíuvinnsla fer af stað.  

 

Íslensk stjórnvöld hafa áttað sig á mikilvægi norðurslóða í alþjóðasamskiptum en þó er enn þörf 

á að opna upp augu íslenskra stjórnvalda fyrir nauðsyn þess að virkja stjórnsýsluna betur 

varðandi málefni norðurslóða. Á sama tíma og Ísland getur tekið virkari þátt í starfsemi 

Norðurskautsráðsins eru ýmis tækifæri fyrir vísindamenn á alþjóðlegri samvinnu um 

norðurslóðamál og með samvinnu á norðurslóðum getur Ísland látið rödd sína betur heyrast. 

Benda má á þann möguleika að fá fleiri fræðimenn til að taka þátt í starfi vinnuhópa 

Norðurskautsráðsins. Innan háskólanna er mikil þekking á málefnum norðurslóða og má færa rök 

fyrir því að íslensk stjórnvöld efli enn frekar samstarf við háskólasamfélagið. 

 

Íslensk stjórnvöld hafa á síðustu árum lagt aukna áherslu á samskipti og samvinnu við ríki á 

norðurslóðum, bæði í gegnum Norðurskautsráðið og með tvíhliða samskiptum. Aukin áhersla er 

lögð á samvinnu við Færeyjar og Grænland þar sem löndin þrjú hafa ýmissa sameiginlegra 

hagsmuna að gæta. Ekki fer mikið fyrir umræðu um norræna samvinnu tengda norðurslóðum og 

ef hún væri mikil myndu Norðurlöndin ekki hafa hátt um hana til að styggja ekki hin ríkin í 

Norðurskautsráðinu. Burtséð frá því kann pólitískt vægi Íslands í landfræðilegu tilliti að aukast 

með opnun siglingarleiða á norðurslóðum, enda skapast þá möguleikar á þjónustustöðvum og 

umskipunarhöfnum. Gallinn sem fylgir auknum áhuga á Íslandi er sá að hætta er á því að Ísland 

verði peð í valdatafli stórveldanna um auðlindir á svæðinu. Þó má fullyrða að svo lengi sem 

aukin áhersla er lögð á mikilvægi Norðurskautsráðsins sem aðalvettvangs fyrir málefni 

norðurslóða er minni hætta á því en þar sem búið er að koma upp sterku stofnanafyrirkomulagi í 



  

68 
 

samræmi við áherslu kenninga nýfrjálslyndrar stofnanahyggju eru minni líkur á átökum. Erlendir 

leiðtogar víðs vegar að úr heiminum sem hafa heimsótt Ísland hafa jafnan tekið upp málefni 

norðurslóða í viðræðum við íslenska ráðamenn. Forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, hefur 

lengi fjallað um mikilvægi norðurslóða. Í október 2013 verður haldin í Hörpu alþjóðleg ráðstefna 

sem forseti Íslands og fleiri standa fyrir og hefur hlotið heitið Hringborð norðurslóða (e. Arctic 

Circle). Segja má að Hringborð norðurslóða sé nýr vettvangur alþjóðlegs samstarfs um 

norðurslóðamál. Velta má fyrir sér hvort þetta sé ein leið til að leyfa fleiri ríkjum að koma sínum 

málefnum á framfæri varðandi norðurslóðamál eða hvort forsetinn sé að reyna að koma Íslandi 

betur á kortið í þessum efnum.  

 

Gera má ráð fyrir því að norðurslóðir verði áfram í deiglu alþjóðamála og að meiri hiti muni 

færast í umræðuna. Þar rekast á ólík sjónarmið, þeirra sem vilja nýta möguleikana á opnum 

siglingaleiðum og auðlindanýtingu og þeirra sem vilja berjast gegn loftlagsbreytingum. Hið sama 

má segja þegar kemur að Íslandi og norðurslóðamálum. Þegar farið verður að leita að olíu mun 

stjórnmálaumræðan innanlands vafalaust beinast í auknum mæli að norðurslóðum. Þótt hún verði 

fyrst um sinn tengd hugsanlegum olíuvinnslustöðum er líklegt að hún þróist og muni einnig ná til 

umhverfismála sem og annarra mála sem snerta beint íbúa á norðurslóðum, til dæmis á sviði 

heilbrigðis- og velferðar. Þá kemur í ljós hvort takast muni að viðhalda sátt um málefni 

norðurslóða á Íslandi eða hvort þau eigi eftir að leiða til pólitískrar sundrungar.  
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Viðtal við Piu Hansson, 28. janúar 2013. 

Viðtal við embættismann í utanríkisráðuneytinu, 16. apríl 2013. 

Viðtal við sérfræðing í norðurslóðamálum, 16. apríl 2013. 

Viðtal við alþingismann, 22. apríl 2013. 

Viðtal við sérfræðing í norðurslóðamálum, 23. apríl 2013. 

Viðtal við sérfræðing í norðurslóðamálum, 23. apríl 2013. 
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Viðtal við sérfræðing í norðurslóðamálum 23. apríl 2013. 

Viðtal við Emblu Eir Oddsdóttur, 30. apríl 2013. 

Viðtal við sérfræðing í norðurslóðamálum, 30. apríl 2013. 

Viðtal við sérfræðing í norðurslóðamálum, 30. apríl 2013. 

Viðtal við sendiherra í utanríkisráðuneytinu, 14. maí 2013 

Viðtal við Össur Skarphéðinsson, fyrrverandi utanríkisráðherra og núverandi þingmann, 11.júní 

2013. 

 

 


