
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMÁLI 

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til meistaraprófs í lögfræði við Lagadeild Háskóla Íslands og 

var unnin á skólaárinu 2010-2011. Við val á viðfangsefni einsetti ég mér að skrifa ritgerð á 

sviði þjóðaréttar, og þá gjarnan um málaflokk sem hefði þýðingu fyrir Ísland og væri í 

deiglunni. Hugmyndin að skrifa um norðurskautið kviknaði í námskeiðinu Law of the sea, 

sem kennt var í meistaranáminu við Lagadeildina á vorönn 2010, en þar var m.a. fjallað um 

landgrunnskröfur á Norður-Íshafinu.  

 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Pétri Dam Leifssyni, dósent við Lagadeild Háskóla 

Íslands, kærlega fyrir góða og vandaða leiðsögn. Einnig þakka ég foreldrum mínum fyrir 

yfirlestur og Kristínu Svövu Tómasdóttur fyrir prófarkalestur.  

 

 

Reykjavík, 26. apríl 2011 

Gunnlaugur Geirsson 

 

 



 2 

EFNISYFIRLIT 

 

1 Inngangur ................................................................................................................................ 4 

 

2 Norðurskautið ......................................................................................................................... 7 

2.1 Almennt............................................................................................................................. 7 

2.2 Hafréttur ............................................................................................................................ 9 

2.2.1 Norðurskautið ........................................................................................................ 11 

2.2.2 Lausn deilumála ..................................................................................................... 14 

 

3 Siglingar ................................................................................................................................ 16 

3.1 Almennt........................................................................................................................... 16 

3.2 Lagaleg umgjörð siglinga ............................................................................................... 17 

3.2.1 Hafréttarsáttmáli Sameinuðu þjóðanna .................................................................. 18 

3.2.2 Aðrar alþjóðlegar siglingareglur ............................................................................ 19 

3.3 Helstu siglingaleiðir um Norður-Íshafið ......................................................................... 22 

3.3.1 Helstu lagalegu álitaefnin ...................................................................................... 23 

3.3.1.1 Norðvesturleiðin........................................................................................ 23 

3.3.1.2 Norðausturleiðin........................................................................................ 25 

3.3.2 Norðurskautsleiðin ................................................................................................. 28 

3.4 Ísland ............................................................................................................................... 29 

3.4.1 Umskipunarhafnir .................................................................................................. 29 

 

4 Lífrænar auðlindir ................................................................................................................. 32 

4.1 Almennt........................................................................................................................... 32 

4.2 Lagaleg umgjörð fiskveiða ............................................................................................. 34 

4.2.1 Fiskveiðilögsagan .................................................................................................. 34 

4.2.2 Deilistofnar ............................................................................................................ 37 

4.2.3 Veiðar á úthafinu.................................................................................................... 38 

4.3 Lagaleg álitaefni.............................................................................................................. 40 

4.4 Ísland ............................................................................................................................... 42 

4.4.1 Efnahagslögsagan .................................................................................................. 43 

4.4.1.1 Grænland ................................................................................................... 44 

4.4.1.2 Færeyjar .................................................................................................... 45 

 

5 Ólífrænar auðlindir................................................................................................................ 46 

5.1 Almennt........................................................................................................................... 46 

5.2 Lagaleg umgjörð landgrunnsins ...................................................................................... 48 

5.2.1 Söguleg þróun ........................................................................................................ 48 

5.2.2 Hafréttarsáttmáli Sameinuðu þjóðanna .................................................................. 49 

5.2.2.1 Ytri mörk ................................................................................................... 50 

5.2.2.2 Afmörkun milli mótlægra eða aðlægra ríkja ............................................. 52 

5.2.2.3 Landgrunnsnefndin ................................................................................... 53 

5.2.2.4 Réttindi og skyldur ríkja ........................................................................... 54 

5.3 Lagaleg álitamál um norðurskautið ................................................................................ 55 

5.3.1 Rússland ................................................................................................................. 55 

5.3.1.1 Barentshaf ................................................................................................. 56 

5.3.1.2 Miðhluti Norður-Íshafsins......................................................................... 57 

5.3.2 Noregur .................................................................................................................. 60 



 3 

5.3.3 Kanada ................................................................................................................... 62 

5.3.4 Danmörk ................................................................................................................ 64 

5.3.4.1 Svæði út frá Grænlandi ............................................................................. 64 

5.3.4.2 Svæði út frá Færeyjum .............................................................................. 65 

5.3.5 Bandaríkin .............................................................................................................. 66 

5.4 Ísland ............................................................................................................................... 67 

5.4.1 Ægisdjúp ................................................................................................................ 68 

 

6 Svæðisbundin samvinna........................................................................................................ 70 

6.1 Almennt........................................................................................................................... 70 

6.2 Norðurskautsráðið ........................................................................................................... 71 

6.2.1 Vinnuhópar ............................................................................................................ 73 

6.2.1.1 Verndun lífríkis ......................................................................................... 73 

6.2.1.2 Aðgerðir gegn efnamengun ....................................................................... 74 

6.2.1.3 Vöktun og greining ................................................................................... 75 

6.2.1.4 Umhverfisvá .............................................................................................. 75 

6.2.1.5 Sjálfbær þróun ........................................................................................... 77 

6.2.1.6 Verndun hafsvæða ..................................................................................... 77 

6.2.2 Framtíðarþróun ...................................................................................................... 78 

6.3 Fjölþjóðlegir aðilar.......................................................................................................... 79 

6.3.1 Þingmannaráð norðurslóða .................................................................................... 80 

6.3.2 Norræn norðurslóðasamvinna ................................................................................ 80 

6.3.3 Norðlæga víddin..................................................................................................... 82 

6.3.4 Barentsráðið ........................................................................................................... 83 

6.3.5 Evrópusambandið .................................................................................................. 83 

6.3.6 Atlantshafsbandalagið ............................................................................................ 84 

6.3.7 Aðrir aðilar ............................................................................................................. 84 

6.4 Ísland ............................................................................................................................... 85 

 

7 Niðurstöður ........................................................................................................................... 88 

7.1 Siglingar .......................................................................................................................... 88 

7.2 Lífrænar auðlindir ........................................................................................................... 89 

7.3 Ólífrænar auðlindir.......................................................................................................... 90 

7.4 Svæðisbundin samvinna.................................................................................................. 91 

7.5 Ísland ............................................................................................................................... 92 

 

HEIMILDASKRÁ ................................................................................................................... 93 

 

 

 



 4 

1 Inngangur 

Flest svæði Jarðar lúta einhvers konar yfirráðum ríkja í dag og því er lítið sem ekkert til af 

ónumdum svæðum (l. res nullius) sem teljast opin fyrir landnámi eða töku. Norðurskautið 

hefur að þessu leyti nokkra sérstöðu frá sjónarhóli þjóðaréttar. Þar sem norðurskautið er, ólíkt 

suðurskautinu, frosinn sjór við norðurpól Jarðar er það ekki talið hæft til eiginlegrar töku eða 

ríkisyfirráða. Lengst af í mannkynssögunni hefur norðurskautið þ.a.l. verið afskekkt, illfært 

og lítt aðlaðandi fyrir hvers konar framkvæmdir eða til ferðalaga.  

Með auknum tækniframförum og meiri þekkingu á þeirri Jörð sem við byggjum hefur 

áhuginn á norðurskautinu hins vegar aukist til muna. Nú er talið að sumar stærstu 

náttúruauðlinda Jarðar sé að finna á þessu svæði, m.a. ólífrænar auðlindir eins og eldsneyti og 

málmar sem og lífrænar auðlindir eins og fiskimið. Að stærstum hluta má rekja 

framangreinda þróun til loftslagsbreytinga og afleiðinga þeirra. Með hlýnun loftslags á 

Jörðinni og vegna bráðnunar íssins á norðurheimskautssvæðinu eru vonir bundnar við að 

mögulegt verði að ná til og nýta þær olíu- og gasauðlindir sem finnast á botni Norður-

Íshafsins, en þær voru áður nánast óaðgengilegar. Þá er jafnframt reiknað með að nýjar 

siglingaleiðir muni opnast í Norður-Íshafi sem muni stytta sjóleiðina milli Evrópu og 

Ameríku annars vegar og Asíu hins vegar. Það má því fullyrða að síðustu ár hafi norðurslóðir 

orðið æ þýðingarmeiri og verið sífellt meira áberandi í allri umræðu á vettvangi 

alþjóðastjórnmála.  

Mörg ríki hafa lagt áherslu á að tryggja hagsmuni sína á norðurheimskautssvæðinu, enda 

mikið í húfi fyrir þau. Fjölmiðlar heimsins hafa m.a. fjallað um eins konar kapphlaup ríkja 

um auðlindir svæðisins. Má þar helst nefna ríkin fimm sem eiga strendur að Norður-Íshafi, 

þ.e. Bandaríkin, Danmörku f.h. Grænlands, Kanada, Noreg og Rússland, en helsta deilan 

milli þeirra er hver geti sýnt fram á yfirráðarétt yfir landgrunni Norður-Íshafsins. Rússar 

sendu t.d. í ágúst 2007 tvo smákafbáta niður að hafsbotninum á norðurpólnum til að rannsaka 

hann. Ætlunin var að sanna að svæðið tilheyrði landgrunni Síberíu og þar með Rússlandi. Það 

sem olli þó mestu umtali var að rússneski fáninn var skilinn eftir á hafsbotninum og á þann 

hátt gerði Rússland táknrænt tilkall til svæðisins. Fjölmiðlar heimsins fjölluðu rækilega um 

þennan atburð og gáfu í skyn að engin alþjóðleg lög og reglur næðu yfir auðlindirnar á 

norðurslóðum. Þær væru því í raun opnar fyrir töku. Slík umfjöllun var þó á villigötum, eins 

og nánar verður vikið að í ritgerðinni, því svæðið lýtur í raun sömu lagalegu reglum og önnur 

hafsvæði. Það gilda því sérstakar reglur á sviði hafréttar um öll þau lagalegu álitaefni sem 

kunna að vakna varðandi norðurskautið.  



 5 

Auk strandríkjanna fimm við Norður-Íshaf hafa fleiri ríki hagsmuna að gæta á 

norðurslóðum. Má þar fyrst nefna Svíþjóð og Finnland, en þótt þau eigi ekki strendur að 

hafsvæði norðurskautsins þá eru þau bæði staðsett innan marka norðurslóða. Að lokum hefur 

Ísland sérstaka stöðu á þessu svæði en það er eina ríkið sem liggur í heild sinni innan 

norðurheimskautssvæðisins eins og það er almennt skilgreint á alþjóðavettvangi og af 

Norðurskautsráðinu. Auk þess er Reykjavík eina höfuðborgin á svæðinu. Ísland hefur því 

augljósra hagsmuna að gæta og ætti að vera í stöðu til þess að hafa áhrif þegar málefni 

norðuskautsins eru rædd á alþjóðavettvangi.  

Ritgerð þessari er ætlað að vera n.k. yfirlitsrit, þ.e. fjallað verður almennt um helstu 

lagalegu álitaefni norðurskautsins. Til að afmarka efnið verður einungis fjallað um 

hafréttarleg álitaefni. Ekki verður fjallað um önnur norðurslóðamálefni, s.s. réttindi 

frumbyggja eða umhverfisrétt. Efnissvið ritgerðarinnar er ansi víðtækt og því verður stiklað á 

stóru, en þó reynt eftir fremsta megni að útskýra grunnatriði hvers sviðs. Ætlunin er að greina 

með hvaða hætti alþjóðasamningar og sáttmálar ná yfir helstu lagalegu álitamál svæðisins. 

Fjallað verður um hverjar eru helstu deilur norðurskautsríkjanna, hvaða kröfum þau halda 

fram og hvernig reglur hafréttar kveða á um réttindi og skyldur þessarra ríkja. Sérstaklega 

verður skoðað hvernig staða Íslands fléttast inn í þessa alþjóðlegu umræðu, hvaða lagalegu 

réttindi Ísland hefur og hvaða skyldum það hefur að gegna og hvaða möguleika landið hefur á 

aðgangi að þeim margvíslegu auðlindum sem er að finna á svæðinu.  

Í 2. kafla verður fjallað almennt um norðurskautið, bæði um sögu þess og landfræðilega 

eiginleika. Markmið þeirrar umfjöllunar er að kynna svæðið almennt áður en farið verður í 

meginefni ritgerðarinnar í 3.-6. kafla. Þá verður einnig stiklað á stóru um hafrétt sem 

fræðigrein innan lögfræði, enda skipta reglur hans miklu máli þegar leysa skal úr þeim 

lagalegu álitaefnum sem snerta norðurskautið. Í því sambandi verður gerð grein fyrir 

Hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna (hér eftir nefndur HRS) sem líta má á sem einskonar 

„stjórnarskrá hafsins“ og þar með norðurskautsins.  

Í 3. kafla verður fjallað um reglur er varða skipaumferð og siglingar um Norður-Íshafið. 

Með áframhaldandi hlýnun og ísbráðnun á norðurhveli Jarðar, ásamt nýjungum í 

siglingatækni sem auðvelda siglingar um ís, munu nýjar siglingaleiðir um Norður-Íshaf verða 

opnar allan ársins hring, en það mun hafa mikla þýðingu fyrir flutninga og efnahagsþróun á 

norðurslóðum. Opnun siglingaleiða í Norður-Íshafi fylgja þó einnig fjölmargar deilur og 

álitaefni. Verður því farið í þau lagalegu álitaefni sem lúta að skipaumferð á Norður-Íshafi. 

Jafnframt verður mikilvægi siglinga á norðurslóðum fyrir Íslendinga skoðað. Staðsetning 
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landsins milli Norður-Evrópu og austurstrandar Norður-Ameríku hentar vel fyrir miðlægar 

umskipunarhafnir og áhrifin á það gætu því orðið fjölþætt og umfangsmikil.  

Í 4. kafla verður fjallað um reglur er varða lífrænar auðlindir, einkum fiskistofna á 

norðurslóðum. Farið verður í hvaða ríki eiga eignar- og nýtingarréttinn að lífrænu 

auðlindunum á norðurheimskautssvæðinu og á hvaða grundvelli. Þá verður skoðað hvernig 

alþjóðlegri lagaumgjörð er háttað samkvæmt ákvæðum HRS, m.a. hvernig fiskveiði-

stjórnunarkerfi sáttmálans er útfært hjá svæðisbundnum fiskveiðinefndum á norðurheim-

skautssvæðinu.  

Í 5. kafla verður fjallað um landgrunnsréttindi og hafsbotnsmál, þ.e. þær ólífrænu auðlindir 

sem hægt er að nálgast á botni Norður-Íshafs og Norður-Atlantshafs. Mikið magn af olíu og 

gasi er talið vera á hafsbotni á svæðum í Norður-Íshafinu sem hafa enn ekki fallið undir 

lögsögu neins ákveðins ríkis. Ákvæði HRS veita strandríkjum rétt til framlengingar á 

landgrunni sínu ef ákveðin skilyrði eru uppfyllt. Fulltrúar norðurskautsríkjanna reyna því eftir 

fremsta megni að færa rök fyrir og safna vísindalegum gögnum til að sýna fram á að 

landgrunn þeirra nái sem allra lengst á haf út. Í 5. kafla verða því helstu landgrunnskröfur 

norðurskautsríkjanna kynntar til sögunnar og fjallað um á hvaða grundvelli þær eru gerðar og 

hver niðurstaðan gæti orðið.  

Í 6. kafla verður loks fjallað um svæðisbundna samvinnu um norðurslóðir. Mikilvægt er að 

norðurslóðir verði vettvangur friðsamlegrar samvinnu enda miklir hagsmunir í húfi. 

Samvinna og samráð allra hlutaðeigandi ríkja og fjölþjóðastofnana á norðurslóðum er 

forsenda friðsamlegrar þróunar. Þar ber einna helst á hlutverki Norðurskautsráðsins sem 

samstarfsvettvangs ríkisstjórna þeirra landa sem liggja á eða að norðurslóðum. Fjallað verður 

ítarlega um hlutverk Norðurskautsráðsins og starfsemi þess. Þá verður einnig vikið að hinum 

ýmsu alþjóðlegu stofnunum sem fjalla á einn eða annan hátt um málefni norðurskautsins.  
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2 Norðurskautið 

2.1 Almennt 

Norðurpóllinn er nyrsti staður Jarðar þar sem allir lengdarbaugar mætast. Hann er í miðju 

Norður-Íshafinu og er þakinn ís sem rekur til og frá eftir ákveðnu kerfi sem vindar og 

hafstraumar stjórna. Umhverfis norðurpólinn eru s.k. norðurslóðir, eða norðurheim-

skautssvæðið. Til eru ýmsar skilgreiningar á norðurslóðum en stundum er miðað við 

norðurheimsskautsbaug (66°33‟N), skógarmörk í norðri (þ.e. trjálínu), tíu gráðu meðalhita í 

júlí eða skilin milli Íshafssjávarins og hlýrri sjávarstrauma í Norður-Atlantshafi.
1
 

Norðurslóðir eru því gríðarlega víðfeðmt svæði sem nær yfir 24 tímabelti og getur þakið allt 

að 30 milljónir ferkílómetra, allt eftir því hvernig svæðið er skilgreint.
2
 

Innan norðurslóða er Norður-Íshaf, margar eyjar og eyjaklasar og norðurhluti meginlands 

Norður-Ameríku, Asíu og Evrópu. Stærstu landsvæðin eru í Rússlandi, Kanada, Grænlandi 

(sem enn tilheyrir Danmörku þrátt fyrir sjálfstjórn),
3
 Alaska (sem tilheyrir Bandaríkjunum), 

norðurhéruðum Noregs, Svíþjóðar og Finnlands auk Svalbarða.
4
 Þess ber þó að geta að 

hvorki Svíar né Finnar eru með strandlengju að Norður-Íshafinu, en haf þekur stærsta hluta 

svæðisins og er allt að fjögurra km á dýpt.
5
  

Mikilvægt er að skilgreina hafsvæði norðurheimskautssvæðisins því í þessari ritgerð 

verður einungis fjallað um hafréttarleg málefni, þ.e. álitaefni tengdum hafrými og hafsbotni 

svæðisins. Það er ekki til nein almenn alþjóðlega viðurkennd skilgreining á hafsvæði 

norðurheimskautssvæðisins, t.d. er ekki til nein ein nákvæm skilgreining á Norður-Íshafinu. 

Það er þó almennt talið viðurkennt að fimm ríki eigi strendur að því, þ.e. Bandaríkin, 

Danmörk (f.h. Grænlands), Kanada, Noregur og Rússland. Ýmsar stofnanir hafa mismunandi 

skilgreiningar á þessu hafsvæði, en í þessari ritgerð verður miðað við skilgreiningu vinnuhóps 

                                                 
1
 Við ystu sjónarrönd, bls. 4 og Rosemary Rayfuse: „Melting Moments. The Future of Polar Oceans Governance 

in a Warming World“, bls. 197.  
2
 Mark Nuttall: „Arctic. Definition and Boundaries“, bls. 117-121. 

3
 Sjá Mininnguaq Kleist: „Greenland‟s Self-Government“ og Nikolaj Petersen: „The Arctic as a New Arena for 

Danish Foreign Policy. The Ilulissat Initiative and its Implications“, bls. 37-39, fyrir frekari umfjöllun um áhrif 

sjálfstjórnar Grænlands á stöðu Danmerkur í norðurskautsmálum.  
4
 Mark Nuttall: „Arctic. Definition and Boundaries“, bls. 117. Núverandi landamæri norðurskautsríkjanna átta 

hafa haldist nokkurn veginn óbreytt frá lokum heimsstyrjaldarinnar síðari. Aðeins er deilt um lögsögu yfir 

einni lítilli eyju á milli norðvesturstrandar Grænlands og Kanada, Hans-eyju. Yfirráðadeilan hefur staðið frá 

árinu 1973 en Danir telja að söguleg, landfræðileg og jarðfræðileg rök séu fyrir því að eyjan sé grænlensk. Þar 

sem eyjan býr ekki sjálf yfir miklu auðlindum, nema þá 12 sjómílna landhelgi, hefur ríkt samkomulag milli 

ríkjanna um að forðast deilur. Reikna má þó með því að ríkin tvö komist að sanngjarnri og friðsamlegri lausn 

þegar gengið verður að samningaborðinu einhvern tímann í framtíðinni. Fyrir frekari upplýsingar, sjá 

Christopher Stevenson: „Hans Off! The Struggle for Hans Island and the Potential Ramifications for 

International Border Disupute Resolution“.  
5
 Peter Wadhams: „Arctic Ocean“, bls. 132.  
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Norðurskautsráðsins um vöktun og greiningu á norðurslóðum (e. Arctic Monitoring and 

Assessment Programme - AMAP),
6
 en svæðið er sýnt hér á mynd nr. 1.

7
  

 

 

Mynd 1 Hafsvæði norðurheimskautssvæðisins.
8
 

 

Í mörg hundruð ár hefur norðurheimskautssvæðið heillað ævintýramenn og landkönnuði. 

Menn lögðu sig í mikla hættu til að nálgast svæðið, en með litlum árangri. Fyrstu alvöru 

fyrirætlanir manna um ferðir á norðurpólinn snérust um gróðasjónarmið og eiga rætur að 

rekja aftur til 15. aldar. Frá lokum 15. aldar og fram á 16. öld einokuðu Spánverjar og 

Portúgalar siglingaleiðirnar til Ameríku og til Austurlanda. Landkönnuðir eins og Vasco da 

Gama, Ferdinand Magellan og Kristófer Kólumbus nutu mikillar hylli og framganga Spánar 

og Portúgals gerði það að verkum að ríkin nutu ein ágóðans af viðskiptum með eftirsóttar 

vörur frá fjarlægum löndum. Þjóðir Norður-Evrópu reyndu í kjölfarið að finna sínar eigin 

leiðir til Austurlanda og upp frá því spratt hugmyndin um að stysta og besta leiðin frá 

                                                 
6
 Nánar er fjallað um starfsemi og hlutverk AMAP í kafla 6.2.1.3.  

7
 E.J. Molenaar: „Arctic Fisheries Conservation and Management“, bls. 430.  

8
 AMAP Assessment Report, bls. 9.   
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Norður-Evrópu þangað lægi um norðurpólinn, s.k. norðausturleið. Myndi hún stytta mjög 

ferðatímann frá Evrópu til Kína og Indlands, og átti það sérstaklega við áður en 

Súesskurðurinn og Panamaskurðurinn voru opnaðir. Fyrsta hrina könnunarleiðangra í 

Norður-Íshafið, frá 15. öld til 19. aldar, leiddi hins vegar í ljós að hafið er þakið hafís og 

ómögulegt var fyrir skip þess tíma að komast þar leiðar sinnar. Leiðangrarnir báru því lítinn 

árangur þar sem þeir voru ekki áhættunnar virði fyrir vöruflutninga. Varð flestum því ljóst að 

norðurheimskautssvæðið hefði lítið upp á að bjóða.
9
  

Við upphaf 20. aldar var lítið vitað um norðurheimskautssvæðið. Aðliggjandi ríki höfðu 

ekki gert formlegar kröfur til stærri landsvæða þar og þeir frumbyggjar sem lifðu á svæðinu 

sáu lítinn tilgang í að gera sérstakar kröfur um eignarétt á landsvæði. Þegar líða tók á sjötta 

áratuginn var þó ný staða komin upp og á tímum kalda stríðsins höfðu risaveldin mikinn 

áhuga á norðurslóðum, enda var svæðið orðið pólitískt og hernaðarlega mikilvægt. 

Eftirlitsflugvélar frá Sovétríkjunum og aðildarríkjum Atlantshafsbandalagsins flugu yfir 

Norður-Íshaf í leit hver að annarri og undir hafísnum voru kafbátar búnir kjarnorkuvopnum.
10

 

Eftir að kalda stríðinu lauk hefur áhuginn á norðurslóðum aukist enn, jafnt í innanlandspólitík 

og í þjóðarétti.
11

 Má sem dæmi nefna að ríkisstjórnir norðurskautsríkjanna átta hafa allar 

gefið út norðurslóðastefnur sem fjalla um mörg af helstu sviðum norðurskautsins.
12

 Í stað 

hernaðarlegrar samkeppni og togstreitu á sér nú stað fjölbreytilegt samstarf til að vernda hið 

viðkvæma vistkerfi.
13

 Jafnframt má ekki gleyma því að miklar veðurfarsbreytingar á svona 

viðkvæmu og óstöðugu landsvæði geta t.d. haft mikil áhrif á það fjölbreytta mannlíf sem er 

að finna á norðurheimskautssvæðinu.
14

 Álitaefnin sem við stöndum frammi fyrir nú í upphafi 

21. aldar eru því margslungin og erfið viðureignar. Eitt stærsta álitaefnið er þó á hvaða 

lagalega grundvelli sé hægt að byggja kröfur sínar þegar kemur að norðurskautinu.  

 

2.2 Hafréttur 

Höf þekja um 70% af yfirborði Jarðar og því skiptir miklu máli að afmarka þjóðréttarlega 

stöðu einstakra ríkja og annarra aðila á hafinu. Í hafrétti, sem er eitt sérsviða þjóðaréttarins, er 

fjallað um réttarskipan hafsins. Allt frá 17. öld og fram á þá 20. voru þjóðréttarvenjur ríkjandi 

                                                 
9
 Haraldur Örn Ólafsson: Einn á ísnum, bls. 18. Sjá einnig Bernard Stonehouse: North Pole - South Pole, 6. og 

7. kafli.  
10

 Sanjay Chaturverdi: „Arctic Geopolitics Then and Now“, bls. 446-448 og Claes Bernes: Heimskautssvæði 

Norðurlanda, bls. 50-51.   
11

 Olav Schram Stokke og Geir Hønneland: „Introduction“, bls. 1.  
12

 Margrét Cela: „Arctic security. Policy analysis of the circumpolar states“, bls. 84-85.  
13

 Við ystu sjónarrönd, bls. 34. 
14

 Anne Henshaw: „Sea Ice. The socio-cultural dimensions of a melting environment in the Arctic“, bls. 154-

158.  
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í hafrétti og töldust strandríki aðeins eiga einkarétt á hafsvæðinu næst ströndum þess. Þaðan í 

frá tók úthafið við sem taldist vera almenningur og öllum opinn (l. res communis), þ.e. algert 

frelsi ríkti þar.
15

 Á 20. öld urðu miklar breytingar á hafrétti og viðurkenndur var æ rýmri 

réttur strandríkja til hafsvæða við strendur þeirra. Þessi útþensla helgaðist aðallega af því 

hversu ríkir hagsmunir tengdust hafsvæðunum vegna nýtingar auðlinda sem þar var að finna, 

eins og t.d. fiskimiðanna og jarðefnanna á hafsbotninum. Í því samhengi má þó ekki gleyma 

að það var engin sjálfgefin niðurstaða að strandríkin fengju aukin réttindi á aðliggjandi 

hafsvæðum. Slík réttindi áunnust með öflugri baráttu strandríkja á alþjóðavettvangi. Má þar 

t.d. nefna Ísland, sem barðist ötullega fyrir stærri fiskveiðilögsögu sem síðar nefndist 

efnahagslögsaga.
16

 

Samfara auknum réttindum voru jafnframt margar tilraunir gerðar til að skrásetja ríkjandi 

þjóðréttarvenjur. Flest ríki voru sammála um að farsælast væri að þróun hafréttar ætti sér stað 

með viðræðum og samningagerð. Sameinuðu þjóðirnar urðu fyrir valinu sem kjörinn 

vettvangur fyrir samvinnu um mótun reglna á sviði hafréttar eftir stofnun þeirra árið 1945. 

Fyrsta hafréttarráðstefnan á vegum Sameinuðu þjóðanna var haldin árið 1958 en þar náðist 

samkomulag um fjóra þjóðréttarsamninga, s.k. Genfarsamninga, sem mörkuðu þáttaskil í 

hafrétti. Þeir fjölluðu allir um tiltekin svið hafréttar en voru að ýmsu leyti ófullkomnir, m.a. 

þar sem ekki náðist samkomulag um það hvernig ætti að afmarka víðáttu landhelginnar. Árið 

1960 var því önnur hafréttarráðstefna Sameinuðu þjóðanna kölluð saman en henni lauk án 

samkomulags. Ljóst var að mikil þörf var á að skipa sérstaklega málum hins djúpa hafsbotns 

utan landgrunnsmarka, m.a. vegna mikilla framfara við vinnslu auðlinda af hafsbotni. Því var 

efnt til stórrar hafréttarráðstefnu árið 1973. Ráðstefnan stóð í heil níu ár og lauk loks árið 

1982 með undirritun HRS.
17

  

HRS tók loks gildi 16. nóvember 1994, en þá var liðið eitt ár frá því að 60 ríki höfðu 

fullgilt hann, sbr. 306. og 308. gr. HRS.
18

 Í árslok 2010 áttu 160 ríki auk Evrópusambandsins 

(hér eftir skammstafað ESB) aðild að samningnum.
19

 Gildistakan markar mikilvæg tímamót í 

hafrétti en hann er fyrsti og eini heildstæði alþjóðasamningurinn á sviði hafréttar. Meginmál 

HRS er alls 320 greinar auk fjölda viðauka og vel á annað hundrað blaðsíður að lengd. Hann 

hefur nú leyst af hólmi Genfarsamningana frá 1958 og óhætt er að líta svo á að hann sé eins 

                                                 
15

 R. R. Churchill og A. V. Lowe: The law of the sea, bls. 2.  
16

 Björg Thorarensen og Pétur Leifsson: Kaflar úr þjóðarétti, bls. 40-41.  
17

 R. R. Churchill og A. V. Lowe: The law of the sea, bls. 14-16.  
18

 Gunnar G. Schram: Hafréttur, bls. 19.  
19

 „Chronological lists of ratifications of, accessions and successions to the Convention and the related 

Agreements as at 15 November 2010“, http://un.org/.  
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konar „stjórnarskrá hafsins“.
20

 Hann fjallar um öll helstu svið hafréttar, þar á meðal 

takmarkanir á fullveldi, afmörkun hafsvæða, umhverfisvernd, siglingar og hagnýtingu 

auðlinda á hafi og hafsbotni. Þá felur HRS í sér mikilvæg ákvæði um sérstaka málsmeðferð 

hafréttardeilna auk þess að með sáttmálanum voru stofnaðar þrjár nýjar alþjóðastofnanir á 

sviði hafréttar, þ.e. Alþjóðlegi hafréttardómurinn í Hamborg (e. International Tribunal for the 

Law of the Sea - ITLOS)
21

, Alþjóðahafsbotnsstofnunin á Jamaíka (e. International Seabed 

Authority - ISA)
22

 og Landgrunnsnefndin (e. Commission on the Limits of the Continental 

Shelf - CLCS).
23

 

Óumdeilanlegt er að HRS gefur í flestum atriðum góða mynd af helstu efnisreglum 

gildandi hafréttar. Hann styrkti margar þjóðréttarvenjur og sameinaði ákvæði og reglur fjölda 

annarra sáttmála á sviði hafréttar.
24

 Jafnframt tryggði hann n.k. lagalegan grunn fyrir þær 

deilur sem óumflýjanlega voru í aðsigi vegna þiðnunar norðurskautsins. Það má þó ekki 

gleyma að fjölmargir sértækir þjóðréttarsamningar fylla upp í þær holur sem eru í HRS. 

Þessir samningar fjalla yfirleitt um afmarkaða þætti hafréttar, t.d. á sviði siglinga, 

umhverfisverndar og fiskveiða.
25

 Það er því mikilvægt að hafa það einnig í huga þegar fjallað 

er um norðurskautið.   

 

2.2.1 Norðurskautið 

Ólíkt suðurskautinu, gildir enginn einn tiltekinn sáttmáli um réttarstöðu norðurskautsins.
26

 

Árið 1959 gerðu ríki sem töldu sig eiga hagsmuni á suðurskautinu s.k. „samning um 

suðurskautslandið“.
27

 Í honum var ákveðið að setja til hliðar deilur um landakröfur ríkjanna 

og mynda sérstakt ráð um suðurskautið í þeim tilgangi að vernda viðkvæmt vistkerfið á 

svæðinu og nýta auðlindir þess einungis í friðsamlegum tilgangi.
28

 Hvað varðar Norður-

Íshafið þá var það ekki fyrr en sumarið 2008 sem ríkin fimm, sem strendur eiga að svæðinu 

og hafa gert tilkall til þess, samþykktu yfirlýsingu sem nefnd hefur verið Ilulissat-

                                                 
20

 Björg Thorarensen og Pétur Leifsson: Kaflar úr þjóðarétti, bls. 41-42.  
21

 Sjá VI. viðauka HRS. 
22

 Sjá 4. kafla XI. hluta HRS. 
23

 Sjá II. viðauka HRS. Nánar verður fjallað um hlutverk og starfsemi landgrunnsnefndarinnar í kafla 5.2.2.3.  
24

 Rebecca M.M. Wallace og Olga Martin-Ortega: International law, bls. 193.  
25

 Tómas H. Heiðar: „The Legal Regime of the Arctic Ocean“, bls. 158.  
26

 Sjá Natalia Loukacheva: „Arctic Governance“ fyrir ítarlegri upplýsingar um hvernig réttarkerfi og stjórnun 

norðurskautsins er háttað.   
27

 The Antarctic Treaty. Samþykktur 1. desember 1959 og öðlaðist gildi 23. júní 1961. Ísland er ekki aðili að 

samningnum.  
28

 Klaus Dodds: „Governing Antarctica. Contemporary Challenges and the Enduring Legacy of the 1959 

Antarctic Treaty“, bls. 108-112.  
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yfirlýsingin.
29

 Í henni var kveðið á um að hafsvæðinu á norðurskautinu yrði skipt í samræmi 

við HRS og aðra gildandi alþjóðasamninga undir handleiðslu Sameinuðu þjóðanna.
30

 Verður 

því í meginatriðum tekið mið af ákvæðum HRS í þeirri umfjöllun sem hér fer á eftir. 

Áður en lengra er haldið er mikilvægt að athuga fyrst hvort Norður-Íshafið geti flokkast 

sem „umlukt eða hálfumlukt haf“ í skilningi IX. hluta HRS. Í 123. gr. er kveðið á um að „ríki, 

sem liggja að umluktu eða hálfumluktu hafi, skul[i] starfa hvert með öðru að því að fara með 

réttindi sín og rækja skyldur sínar“ samkvæmt ákvæðum HRS. Samkvæmt 122. gr. merkir 

slíkt haf flóa, grunn eða haf sem tvö eða fleiri ríki umkringja. Jafnframt þarf mjótt belti að 

tengja það öðru hafi eða landhelgi og efnahagslögsaga tveggja eða fleiri strandríkja að mynda 

hafið að öllu eða mestu leyti. Það virðist vera nokkuð ljóst að Norður-Íshafið uppfyllir 

hvorugt skilyrðið. Í fyrsta lagi er beltið milli Norður-Íshafsins og Norður-Atlantshafsins 

engan veginn mjótt. Í öðru lagi er 40% Norður-Íshafsins að finna utan efnahagslögsögu 

norðurskautsríkjanna og því hæpið að álykta að það standi að mestu leyti saman af landhelgi 

og efnahagslögsögu tveggja eða fleiri strandríkja.
31

  

Ísland fullgilti HRS árið 1985
32

 og varð þar með fyrsta norðurskautsríkið sem gerðist aðili 

að samningnum. Árið 1996 staðfestu Noregur, Svíþjóð og Finnland samninginn og í kjölfarið 

fylgdu svo Rússland (1997), Kanada (2003) og Danmörk (2004). Bandaríkin eru því eina 

norðurskautsríkið sem ekki hefur gerst aðili að HRS. Bandaríkin hafa þó undirritað 

samninginn en eftir á að staðfesta hann og er hann því ekki lagalega bindandi fyrir þau.
33

 

Hins vegar hefur verið talið að Bandaríkin viðurkenni og fari nú þegar eftir flestum ákvæðum 

HRS auk þess sem þau hafa staðfest fjölda annarra alþjóðasamninga á sviði hafréttar.
34

  

Við umfjöllun um norðurskautið út frá sjónarhóli hafréttar er mikilvægt að átta sig á að 

stór svæði á norðurskautinu lúta nú þegar yfirráðum einstakra norðurskautsríkja (mynd 5). 

Þau yfirráð eru byggð á ákvæðum HRS sem skipta hafinu og hafsbotninum í mismunandi 

svæði og belti.
35

 Meginreglan er að því fjær sem farið er frá ströndum ríkis því færri heimildir 

                                                 
29

 The Ilulissat Declaration. Samþykkt á ráðstefnu Norður-Íshafsríkjanna fimm í Ilulissat í Grænlandi 27. til 29. 

maí 2008.  
30

 Klaus Dodds: „Flag planting and finger pointing. The Law of the Sea, the Arctic and the political geographies 

of the outer continental shelf“, bls. 71.  
31

 Tómas H. Heiðar: „The Legal Regime of the Arctic Ocean“, bls. 158 og Rosemary Rayfuse: „Warm Waters 

and Cold Shoulders. Jostling for Jurisdiction in Polar Oceans“, bls. 470-471.  
32

 Fullgiltur 21. júní 1985, sbr. auglýsingu í C-deild Stjórnartíðinda nr. 7/1985. Tók gildi 16. nóvember 1994, 

sbr. auglýsingu í C-deild Stjórnartíðinda nr. 40/1993.  
33

 „Chronological lists of ratifications of, accessions and successions to the Convention and the related 

Agreements as at 15 November 2010“, http://un.org/.  
34

 Stephanie Holmes: „Breaking the Ice. Emerging Legal Issues in Arctic Sovereignty“, bls. 332.  
35

 Claes Bernes: Heimskautssvæði Norðurlanda, bls. 52.  
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hefur strandríkið almennt til að stjórna því sem þar fer fram.
36

 Verður nú í stuttu máli farið 

yfir helstu hafsvæði sem lúta e.k. yfirráðum norðurskautsríkja, en farið verður með ítarlegri 

hætti í helstu reglur þessara svæða í viðeigandi kafla seinna í ritgerðinni.  

Grundvallarskilyrði við afmörkun ólíkra hafsvæða er að afmarka fyrst s.k. grunnlínur (e. 

baselines) meðfram ströndum strandríkis. Til eru nokkrar aðferðir við að draga slíkar 

grunnlínur, en almenna reglan er sú að þær skuli fylgja stórstraumsfjörumáli meðfram 

ströndum, sbr. 5. gr. HRS. Önnur viðurkennd aðferð við sérstakar aðstæður er að draga 

svokallaðar beinar grunnlínur milli grunnlínupunkta sem yfirleitt liggja lengra frá ströndinni 

en ef grunnlínur væru miðaðar við stórstraumsfjöruborð, sbr. 7. gr. HRS. Samkvæmt 

ákvæðinu má draga beinar grunnlínur milli „viðeigandi staða“ ef strandlengjan er mjög 

vogskorin eða óregluleg. Sú aðferð er t.d. notuð af Norðmönnum og Íslendingum og hefur 

stækkað yfirráðasvæði landanna á hafinu til muna. Kanadamenn hafa einnig notfært sér þetta 

ákvæði til þess að stækka yfirráðasvæði sitt meðfram norðvesturleiðinni, en fjallað verður 

ítarlega um hana í kafla 3.3.1.1.  

Þau vatnasvæði og það hafrými sem er landmegin við grunnlínurnar teljast til s.k. innsævis 

strandríkisins, sbr. 8. gr. HRS. Utan innsævisins tekur landhelgi strandríkisins við og eru 

innri mörk hennar fyrrnefndar grunnlínur. Landhelgin nær allt að 12 sjómílur út frá þeim, sbr. 

3. og 4. gr. HRS. Innsævið ásamt landhelginni telst til yfirráðasvæðis strandríkisins og hefur 

strandríkið þar full ríkisyfirráð líkt og um landsvæði þess væri að ræða, sbr. 2. gr. HRS, en þó 

með nokkrum undantekningum. Utan landhelginnar tekur efnahagslögsagan við, en heimilt er 

að hún nái allt að 200 sjómílur út frá grunnlínum, sbr. 55. og 57. gr. HRS. Strandríki hafa 

víðtæk einkaréttindi til umráða og nýtingar í efnahagslögsögunni, en þó ekki jafn óskoruð 

ríkisyfirráð og gildir á innsævinu og landhelginni. Má þar helst nefna fullveldisrétt að því er 

varðar rannsóknir og hagnýtingu, verndun og stjórnun lífrænna sem ólífrænna 

náttúruauðlinda hafsins, sbr. 56. gr. HRS. Hins vegar fylgja einnig ýmsar skyldur strandríkja 

til þess að vernda auðlindirnar og tryggja sjálfbæra nýtingu þeirra. Að lokum telst allt það 

svæði sem er utan innsævis, landhelgi og efnahagslögsögu strandríkis til úthafs, sbr. 86. gr. 

HRS. Þar gildir gömul þjóðréttarvenja um að ekkert ríki geti tekið sér yfirráð á úthafinu og 

telst það þ.a.l. vera almenningur (l. res communis), sbr. 87. gr. HRS. Þessi regla er þó ekki án 

undantekninga því skv. 2. tölul. 87. gr. HRS skulu allar athafnir vera í friðsamlegum tilgangi 

                                                 
36

 Olav Schram Stokke: „A legal regime for the Arctic? Interplay with the Law of the Sea Convention“, bls. 403.  
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og alltaf skal þar taka tillit til hagsmuna annarra ríkja. Réttarstaða hafsvæða á norðurskautinu 

er að mestu óumdeild, þ.e. þau lúta yfirráðum eins ríkis án þess að önnur ríki véfengi það.
37

 

Eitt mikilvægasta hafsvæði norðurskautsins og jafnframt það hafsvæði sem hefur verið 

mest áberandi á síðustu misserum og einna mest verið deilt um, er hafsbotn þess. Í 76. gr. 

HRS er kveðið á um að landgrunnsréttindi strandríkis nái alltaf að lágmarki 200 sjómílur á 

haf út frá grunnlínum, þ.e. fylgi efnahagslögsögunni. Jafnframt segir í ákvæðinu að þar sem 

náttúruleg framlenging landgrunnsvæðisins nái út fyrir 200 sjómílna mörkin geti strandríki 

gert frekari kröfur um ytra landgrunn.
38

 Í slíkum tilvikum skal fara eftir ákvæðum HRS, en 

nánar verður fjallað um auknar landgrunnskröfur norðurskautsríkja í viðeigandi kafla seinna í 

ritgerðinni.  

 

2.2.2 Lausn deilumála 

Í XV. hluta HRS er kveðið á um hvernig leysa skuli deilumál sem upp kunna að koma um 

túlkun eða beitingu ákvæða HRS.
39

 Meginregla er að ríki skuli leita friðsamlegra leiða til 

lausnar á öllum þeim deilum sem upp kunni að koma, sbr. 279. gr. HRS. Samkvæmt 280. gr. 

HRS skiptir engu máli hvaða leið er farin svo lengi sem hún er friðsamleg, en fari svo að tvö 

ríki nái ekki saman um hvaða leið skuli fara skal leggja deilumálið fyrir dóm eða dómstól 

sem hefur lögsögu skv. 288. gr. HRS. Sáttmálinn býður upp á fjóra mismunandi dóma eða 

dómstóla sem deiluaðilar geta vísað málinu til, sbr. 1. tölul. 287. gr. HRS, þ.e. Alþjóðlega 

hafréttardóminn í Hamborg, Alþjóðadómstólinn í Haag (e. International Court of Justice - 

ICJ) og tvo sérstaka gerðardóma. Jafnframt er kveðið á um það í 1. tölul. 287. gr. HRS að 

þegar ríki undirritar, fullgildir eða gerist aðili að HRS eða hvenær sem er eftir það skal því 

vera heimilt að velja fyrirfram hvaða vettvangs það vill leita til við lausn deilumála sem varða 

sáttmálann. Hafi deiluaðilar valið mismunandi vettvang gerir samningurinn ráð fyrir að 

deilan fari til úrlausnar fyrir gerðardómi, náist ekki samkomulag um annað, sbr. 5. tölul. 287. 

gr. HRS.  

Norðurskautsríkin hafa kosið mismunandi aðferðir við að leita lausna á deilum sem snúa 

að HRS. Kanada hefur valið þá leið að mál séu lögð fyrir Alþjóðadómstólinn í Haag eða í 

sérstakan gerðardóm. Danmörk og Noregur hafa ennfremur kosið að leggja sín mál í dóm 

Alþjóðadómstólsins í Haag. Rússar hafa síðan kosið sérstakan gerðardóm í málum sínum sem 

                                                 
37

 Christopher C. Joyner: „The Legal Regime for the Arctic Ocean“, bls. 202-203. 
38

 Christopher C. Joyner: „The Legal Regime for the Arctic Ocean“, bls. 203-205. 
39

 Fyrir ítarlegri umfjöllun um lausn deilumála skv. ákvæðum HRS, sjá Natalie Klein: Dispute Settlement in the 

UN Convention on the Law of the Sea.  
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snúa að sjávarútvegi, umhverfismálum, vísindarannsóknum og málefnum siglinga, en 

Alþjóðlega hafréttardóminn í málum er varða kyrrsett skip og áhafnir þeirra.
40

  

Í 298. grein HRS er ríkjum veitt heimild til að hafna því að viðurkenna eina eða fleiri 

tegundir málsmeðferðar sem kveðið er á um í samningnum að því er snertir fjölda deilumála. 

Hafna má t.d. slíkri málsmeðferð þegar deilt er um hvernig skuli afmarka markalínu 

landhelgis, landgrunns eða efnahagslögsögu milli ríkja með mótlægum eða aðlægum 

ströndum. Athygli vekur að það er í reynd algengasta form á hafréttardeilu. Kanada, 

Danmörk og Rússland hafa m.a. gefið til kynna að þau muni ekki samþykkja neina þá 

málsmeðferð sem HRS býður upp á í þeim tilvikum.
41

 Það er því líklegt að helstu lagalegu 

álitaefnin sem lúta að yfirráðum á norðurskautinu muni þegar að því kemur ekki ganga til 

bindandi úrlausnar hjá dómstól skv. HRS. 

 

 

 

                                                 
40

 Stephanie Holmes: „Breaking the Ice. Emerging Legal Issues in Arctic Sovereignty“, bls. 336.  
41

 Stephanie Holmes: „Breaking the Ice. Emerging Legal Issues in Arctic Sovereignty“, bls. 336-337. Þá hefur 

jafnvel verið talið að þau úrræði sem HRS býður upp á muni ekki geta leyst úr þeim mörgu flóknu álitaefnum 

og deilum sem munu einkenna norðurskautið á næstu árum, sbr. Wei-en Tan og Yu-tai Tsai: „After the Ice 

Melts. Conflict Resolution and the International Scramble for Natural Resources in the Arctic Circle“, bls. 93-

95.  
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3 Siglingar 

3.1 Almennt 

Þróun Norður-Íshafssiglinga á sér langa og áhugaverða sögu sem má rekja allt aftur til 15. 

aldar, eins og sagt var frá í kafla 2.1. Það var hins vegar fyrst á 17. og 18. öld sem Rússar 

byrjuðu af fullri alvöru að kanna siglingaleiðir við austanvert Norður-Íshafið en Kanadamenn 

hófu á 19. öld að kanna vesturleiðina. Þróunin gekk þó hægt þar sem hafísinn reyndist 

skipum þess tíma erfiður. Í kjölfar aukins pólitísks samstarfsvilja, þá sérstaklega að loknu 

kalda stríðinu og vegna þiðnunar íssins, jókst umferð flutningaskipa um vissa hluta Norður-

Íshafsins. Flutningaskip gátu þó ekki siglt alla leiðina yfir Norður-Íshaf vegna ótryggra 

siglingaskilyrða á afmörkuðum svæðum og hárra gjalda fyrir aðstoð ísbrjóta og aðra 

þjónustu. Einnig áttu há tryggingagjöld sinn þátt í letja erlend skipafélög til að sigla alla 

leið.
42

 

Ein mest áberandi breytingin á norðurskautinu seinustu ár er hve gríðarlega hafísinn 

minnkar á sumrin.
43

 Þessar breytingar, auk tilkomu nýrrar samgöngutækni, hafa gert það að 

verkum að siglingar á Norður-Íshafi hafa tekið að aukast á síðustu árum.
44

 Rannsóknir sýna 

t.d. að hafís minnkar stöðugt og sumir telja að Norður-Íshafið kunni að verða íslaust stuttan 

tíma að sumri frá árinu 2050 eða jafnvel fyrr.
45

  

Óháð því hvenær Norður-Íshaf verður alveg íslaust þá er ljóst að nú þegar eru stór skip 

farin að sigla þessa erfiðu leið. Sérsmíðuð, ísstyrkt skip nútímans fara létt með ísinn þegar 

hann er þunnur. Með minnkandi hafís á norðurheimskautssvæðinu má búast við að siglingar 

milli Asíu annars vegar og Evrópu og austurstrandar Norður-Ameríku hins vegar aukist til 

muna.
46

 Það felst mikill ávinningur í því að geta siglt um Norður-Íshafið þar sem sú leið 

styttir verulega vegalengdina milli þessara markaða.
47

 Sem dæmi má nefna að leiðin milli 

Yokohama í Japan og London í Bretlandi myndi styttast úr 21.200 kílómetrum um 

Súesskurðinn í um 14.000 kílómetra, eða sem nemur um 34% (mynd 2).
48

 Styttri vegalengd 

þýðir einnig minni kostnað fyrir alla hlutaðeigandi aðila sem koma að vöruflutningum.
49

 

                                                 
42

 Fyrir stafni haf, bls. 10-11.   
43

 Update on Selected Climate Issues of Concern, bls. 2-4.  
44

 Sjá Lawson W. Brigham: „The fast-changing maritime Arctic“ fyrir ítarlegar upplýsingar um fjölgun siglinga 

á norðurskautinu.  
45

 Ísinn brotinn, bls. 4 og David Barber, Louis Fortier og Michael Byers: „The incredible shrinking sea ice“, bls. 

66-67.  
46

 Legal aspects of Arctic shipping, bls. 5 og Ísland á norðurslóðum, bls. 43-44.  
47

 Sjá ítarlegri umfjöllun í Fyrir stafni haf, bls. 24-25.  
48

 Fyrir fleiri dæmi, sjá Frédéric Lasserre: „High North Shipping. Myths and Realities“, bls. 192-193. 
49

 Tessa Mendez: „Thin Ice, Shifting Geopolitics. The Legal Implications of Arctic Ice Melt“, bls. 530-531.  
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Jafnframt er áætlað að um 90% af öllum vöruflutningum í heiminum í tonnum talið fari fram 

á sjó þannig að um mikla hagsmuni er að ræða.
50

  

 

Mynd 2 Leiðin milli Yokohama í Japan til London í Bretlandi styttist um heil 34% ef siglt 

er norðausturleiðina frekar en í gegnum Súesskurð.
51

  

 

Ljóst er að enn frekari opnun siglingaleiða mun gjörbreyta flutningaleiðum á norðurhveli 

Jarðar. Án vafa kallar slík þróun á auknar kröfur um mengunarvarnir og öryggi á skipum, auk 

betri eftirlits- og björgunarbúnaðar. Þá krefjast þessar nýju siglingaleiðir þess að réttaróvissu 

sé eytt varðandi þjóðréttarlega þætti í tengslum við slíkar siglingar. Eins og rakið var í kafla 

2.2.1 þá er hafinu og hafsbotninum skipt í svæði eða belti og gilda sérstakar þjóðréttarreglur 

um siglingar um hvert þessara svæða. Hér á eftir verður farið í þann lagalega ramma sem 

umlykur siglingar á norðurskautinu.
52

 Þá verða helstu siglingaleiðir um Norður-Íshaf 

skoðaðar og fjallað um helstu lagalegu álitaefnin sem varða þær leiðir.  

 

3.2 Lagaleg umgjörð siglinga 

Siglingar almennt eru gríðarlega regluvætt svið, hvort sem um er að ræða flutninga á vöru og 

fólki, fiskveiðar eða ferðir vegna hernaðar. Í grófum dráttum má þó segja að siglingum um 

norðurskautið sé stjórnað með nokkurs konar blöndu af landsrétti þeirra ríkja sem umlykja 

                                                 
50

 Fyrir stafni haf, bls. 20-25.  
51

 „The Northern Sea Route User Conference“, http://www.fni.no/insrop/konf.htm.  
52

 Til þess að fá samanburð við lagalega umgjörð siglinga á suðurskautinu, sjá David L. VanderZwaag: „Law of 

the Sea and Governance of Shipping in the Arctic and Antarctic“.  
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norðurskautið og þjóðarétti auk annarra viðmiða sem sett hafa verið í alþjóðlegum eða 

svæðisbundnum samningum. Það er því flókið kerfi reglna og samninga sem gildir um 

norðurskautssiglingar.
53

  

 

3.2.1 Hafréttarsáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

HRS er án efa æðsta réttarheimildin og jafnframt sú mikilvægasta á sviði siglinga. Ákvæði 

hans tryggja í meginatriðum að ekkert ríki geti einhliða tekið sér völd á hafinu í krafti 

pólitísks máttar og efnahags.
54

 Þannig er að finna þar ákvæði sem kveða á um almennar 

siglingareglur á öllum helstu sviðum siglinga, s.s. vegna hernaðar, fiskveiða eða flutninga, og 

á mismunandi hafsvæðum.  

Á innsævinu hefur strandríkið full ríkisyfirráð líkt og um landsvæði þess sé að ræða. Getur 

strandríki því almennt neitað erlendum skipum að sigla þar, nema um neyðartilvik sé að ræða 

og skip þurfi að koma til hafnar.
55

 Eins og nánar verður rakið í kafla 3.3.1.1 vegur þessi 

réttarstaða innsævisins þungt í deilu norðurskautsríkja um norðvesturleiðina.  

Ákvæði HRS um friðsamlega ferð skipa innan landhelginnar er að finna í 17.-26. gr. HRS. 

Þá er sérreglur að finna um kaupskip í 27. og 28. gr. HRS og herskip og önnur ríkisskip í 29.-

32. gr. HRS. Samkvæmt 17. gr. HRS hafa skip allra ríkja, hvort sem þau eru strandríki eða 

landlukt ríki, rétt til friðsamlegrar ferðar um landhelgi strandríkis, að því tilskildu að ferðin sé 

í samræmi við önnur ákvæði samningins.
56

 Samkvæmt 1. tölul. 22. gr. HRS getur strandríki 

„krafist þess að erlend skip, sem neyta réttarins til friðsamlegrar ferðar um landhelgi þess, 

sigli á þeim siglingaleiðum eða aðskildum siglingaleiðum sem það kann að tiltaka eða mæla 

fyrir um til að skipuleggja ferð skipa“. Þessi réttur strandríkis á alltaf við þegar nauðsyn 

krefur með tilliti til öryggis í siglingum. Samkvæmt 2. tölul. má einkum krefjast þess að 

tankskip, kjarnorkuknúin skip og skip sem flytja efni sem í eðli sínu eru hættuleg eða 

skaðleg, takmarki ferð sína við þessar siglingaleiðir. Það er einmitt með stoð í 22. gr. HRS 

                                                 
53

 Timo Koivurova: „Governing Arctic Shipping. Finding a Role for the Arctic Council“, bls. 116.  
54

 Legal aspects of Arctic shipping, bls. 9.  
55

 R. R. Churchill og A. V. Lowe: The law of the sea, bls. 60-69. 
56

 Hugtakið ferð er skilgreint í 18. gr. HRS og má skipta þeirri skilgreiningu í tvennt. Annars vegar „siglingu um 

landhelgina í því skyni að fara um hana án þess að koma inn á innsævi eða að leggjast að skipalægi eða 

hafnarmannvirki utan innsævis“. Hins vegar siglingu um landhelgina í því skyni „að halda inn á eða út af 

innsævi eða að leggjast að slíku skipalægi eða slíku hafnarmannvirki“. Þá skal ferð „vera óslitin og greið“, 

sbr. 2. tölul. 18. gr. HRS. Þá telst ferð friðsamleg „svo framarlega sem hún stofni friði, góðri reglu eða öryggi 

strandríkisins ekki í hættu“, sbr. 1. tölul. 19. gr. HRS. Í 2. tölul. 19. gr. HRS er svo að finna upptalningu á 

athöfnum sem valda því að hið almenna skilyrði 1. tölul. telst ekki fullyrt.  
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(auk 234. gr. HRS) sem Rússar setja reglur um sérstakar siglingaleiðir um norðausturleiðina, 

eins og nánar verður rakið í kafla 3.3.1.2.
57

  

Samfara réttindum hefur strandríkið einnig skyldum að gegna í landhelgi sinni. Samkvæmt 

2. tölul. 24. gr. HRS skulu strandríki „vekja fullnægjandi athygli á hættum sem því er 

kunnugt um að steðji að siglingum í landhelgi þess“. Þá segir í 1. tölul. 26. gr. HRS að 

„ekkert gjald má leggja á erlend skip einvörðungu vegna ferðar þeirra um landhelgina“. Frá 

þessari meginreglu er þó gerð undantekning í 2. tölul. 26. gr. HRS, en þar er veitt heimild til 

þess að leggja gjöld á erlent skip sem fer um landhelgina „sem greiðslu fyrir sérstaka 

þjónustu sem veitt er skipinu“. Á þessum grundvelli hafa Rússar t.d. heimtað gjaldtöku fyrir 

þjónustu ísbrjóta á norðausturleiðinni, eins og nánar verður rakið í kafla 3.3.1.2.
58

  

Öll ríki hafa óskertan rétt til frjálsra siglinga í efnahagslögsögu strandríkja, sbr. 1. tölul. 

58. gr. HRS. Strandríki hefur þó heimild til að færa erlend kaupskip eða fiskiskip til hafnar ef 

þau virða ekki einkaréttindi strandríkisins í efnahagslögsögunni, s.s. vegna fiskveiðibrota. 

Samkvæmt rótgróinni þjóðréttarvenju telst úthafið vera almenningur (l. res communis).
59

 Á 

úthafinu gildir því meginreglan um frelsi úthafsins, en í henni felst m.a. að „sérhvert ríki, 

hvort sem það er strandríki eða landlukt ríki, hefur rétt til að sigla skipum undir fána sínum 

um úthafið“, sbr. 90. gr. HRS. Samkvæmt framangreindum reglum er ljóst að siglingar eru að 

mestu leyti frjálsar á langstærstum hluta Norður-Íshafsins. Hafísinn er einmitt mestur í 

efnahagslögsögu norðurskautsríkjanna fimm og eðli málsins samkvæmt einnig á úthafinu. 

Með áframhaldandi bráðnun hafíssins er hins vegar ljóst að í framtíðinni gæti orðið mögulegt 

að norðurskautssiglingar verði opnar öllum þeim skipum sem það kjósa.  

 

3.2.2 Aðrar alþjóðlegar siglingareglur 

Til viðbótar við HRS er fjöldi annarra þjóðréttarsamninga og sáttmála, auk leiðbeiningar-

reglna, sem kveða á um almennar siglingareglur. Má meðal annars nefna reglur á vegum 

Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar
60

 og annarra svæðisbundinna stofnana, t.d. OSPAR-

                                                 
57

 Douglas Brubaker: „The Arctic. Navigational Issues under International Law of the Sea“, bls. 62-63. 
58

 Fyrir stafni haf, bls. 15. 
59

 R. R. Churchill og A. V. Lowe: The law of the sea, bls. 204-205. 
60

 Meðal þjóðréttarsamninga á vegum Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar má nefna: 

Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, London, 20. október 1972 

(COLREG 72). Fullgilt af hálfu Íslands 21. apríl 1975.  
International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, London, 2. nóvember 1973, ásamt síðari 

breytingum (MARPOL 73/78). Staðfest af hálfu Íslands 25. september 1985.  
International Convention for the Safety of Life at Sea, London, 1. nóvember 1974, ásamt síðari breytingum 

(SOLAS 74). Staðfest af hálfu Íslands 6. október 1983.  
International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, London, 7. 

júlí 1978, ásamt síðari breytingum (SCTW 78). Staðfest af hálfu Íslands 21. júní 1995.  
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nefndarinnar (e. OSPAR Commission).
61

 Flestir slíkir þjóðréttarsamningar og reglur gilda á 

öllum hafsvæðum og gilda því eðli málsins samkvæmt einnig fyrir höfin á 

norðurheimskautssvæðinu. Það hafa þó einnig verið gerðar sérstakar reglur sem gilda 

einungis fyrir siglingar um norðurskautið, t.d. á vegum Norðurskautsráðsins.
62

 Þá hafa á 

vegum Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar verið settar viðmiðunarreglur um siglingar á 

hafíssvæðum.
63

  

Norðurskautsráðið er af mörgum álitið vera sá vettvangur þar sem mikilvægustu 

ákvarðanirnar varðandi málefni norðurslóða eru teknar. Ráðið er n.k. samráðsvettvangur þar 

sem reglur og viðmið eru samþykkt varðandi tiltekin málefni, m.a. siglingar.
64

 Á vegum 

stofnunarinnar hafa verið gefnar út ýmsar tillögur sem snerta siglingar, t.d. varðandi öryggi, 

umhverfisvernd og mannvirkjagerð við strendur og á hafsvæðum norðurskautsins. Á vegum 

hennar eru jafnframt vinnuhópar sem sérhæfa sig í ákveðnum sviðum norðurheim-

skautssiglinga, t.d. vinnuhópur Norðurskautsráðsins um verndun hafsvæða norðurslóða (e. 

Protection of the Arctic Maritime Environment - PAME)
65

 og vinnuhópur Norðurskauts-

ráðsins um varnir, viðbúnað og viðbrögð við umhverfisvá (e. Emergency, Prevention, 

Preparedness and Response - EPPR).
66

 Þessir vinnuhópar gefa reglulega út skýrslur og önnur 

mikilvæg skjöl á þessu sviði. Á vegum PAME má t.d. nefna Arctic Marine Strategic Plan 

(AMSP), Guidelines for Transfer of Refined Oil and Oil Products in Arctic Waters 

(TROOPS) og Arctic Marine Shipping Assessment (AMSA), en sú skýrsla kom út í apríl 

                                                                                                                                                        
International Convention on the Control of Harmful Ant-fouling Systems on Ships, London, 5. október 2001 

(Anti-Fouling Convention). Ísland ekki aðili að samningnum.  
International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments, London, 

13. febrúar 2004 (BWM Convention). Hefur ekki öðlast gildi. Ísland ekki aðili að samningnum.  
International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation, London, 30. nóvember 

1990 (OPRC 90). Fullgilt af hálfu Íslands 13. maí 1995.  
International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, Brussels, 29. nóvember 1969 (Civil 

Liability Convention). Fullgilt af hálfu Íslands 15. október 1980 með uppsagnardagsetningu 10. febrúar 2001.  
International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution 

Damage, Brussels, 18. desember 1971 (Fund Convention). Staðfest af hálfu Íslands 15. október 1980 með 

uppsagnardagsetningu 10. febrúar 2001.  
International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of 

Hazardous and Noxious Substances by Sea, London, 3. maí 1996. Hefur ekki öðlast gildi. Ísland ekki aðili að 

samningnum.  
International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, London, 23. mars 2001 

(Bunker Oil Convention). Ísland ekki aðili að samningnum. 
61

 Legal aspects of Arctic shipping, bls. 9. 
62

 Øystein Jensen: „Arctic shipping guidelines: towards a legal regime for navigation safety and environmental 

protection?“, bls. 108-109.  
63

 Guidelines for ships operating in Arctic ice-covered waters frá árinu 2002.  
64

 Timo Koivurova: „Governing Arctic Shipping. Finding a Role for the Arctic Council“, bls. 137-138. Nánar 

verður fjallað um Norðurskautsráðið í kafla 6.2.  
65

 Nánar verður fjallað um hlutverk og starfsemi PAME í kafla 6.2.1.6.  
66

 Nánar verður fjallað um hlutverk og starfsemi EPPR í kafla 6.2.1.4. 
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2009.
67

 Að lokum ber að nefna framangreinda OSPAR-nefnd sem starfar á grundvelli 

OSPAR-samningsins um verndun Norðaustur-Atlantshafsins gegn mengun og 

umhverfisspjöllum.
68

 Með aukinni skipaumferð og auðlindanýtingu á hafsbotni eykst hætta á 

alvarlegum umhverfisslysum sem ógnað geta hinu viðkvæma lífríki hafsins á norðurskautinu. 

OSPAR-nefndin er að þessu leyti mikilvægur vettvangur fyrir samstarf ríkja við Norðaustur-

Atlantshaf.
69

 

Þegar kemur að siglingum á norðurskautinu skiptir 234. gr. HRS miklu máli, en hún fjallar 

um siglingar á hafíssvæðum: 

 

Strandríki hafa rétt til að setja og framkvæma lög og reglur, sem fela ekki í sér mismunun, til að 

koma í veg fyrir, draga úr og hafa eftirlit með mengun hafsins frá skipum á hafíssvæðum innan 

marka sérefnahagslögsögunnar þar sem sérlega slæm veðurfarsskilyrði og nálægð hafíss yfir 

þessum svæðum skapa hindranir eða óvenjulegar hættur í siglingum mestallt árið og mengun 

hafrýmisins gæti valdið meiri háttar skaða eða óbætanlegri röskun á hinu vistfræðilega 

jafnvægi. Í þessum lögum og reglum skal taka tilhlýðilegt tillit til siglinga og verndunar og 

varðveislu hafrýmisins á grundvelli bestu vísindalegu niðurstaðna sem tiltækar eru. 

 

Þetta ákvæði var sett inn í HRS fyrir tilstilli Kanada til að tryggja lagalegan rétt landsins 

að norðvesturleiðinni. Mörg ríki á norðurskautinu hafa sett sérstök lög og reglur í samræmi 

við þetta ákvæði til verndar viðkvæmum svæðum. Slík lög gætu t.d. verið í andstöðu við 

meginreglu HRS um frjálsa för skipa, þ.e. takmarkað slíka för meir en HRS leyfir. HRS gefur 

engin fyrirmæli um hvernig eigi að bregðast við slíkum aðstæðum, en eins og kemur í ljós í 

næsta kafla um helstu siglingaleiðir á norðurskautinu þá eru norðurskautsríkin ekki sammála 

um hvernig eigi að leysa þessa togstreitu. Þá hefur 234. gr. HRS einnig verið gagnrýnd fyrir 

að vera óskýr.
70

 Ákvæðið er jafnframt háð nokkrum takmörkunum, t.d. er vísað í „mestallt 

árið“. Með áframhaldandi hlýnun og bráðnun íss á norðurskautinu má reikna með að færri 
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ríki og svæði geti vísað í 234. gr. HRS.
71

 Gæti það haft áhrif á siglingareglur við 

norðurskautið í framtíðinni.  

 

3.3 Helstu siglingaleiðir um Norður-Íshafið 

Allt frá tímum landkönnuða á 18. öld hefur athyglin einkum beinst að siglingaleiðum við 

jaðar Norður-Íshafsins, þ.e. norðvesturleiðinni um kanadísku sundin í vestri og norðaustur-

leiðinni við strendur Rússlands í austri (mynd 3).
72

 Þar er frekar lítill ís við sumarlok, þá helst 

í september, og ísstyrkt skip fara nokkuð létt með að ryðja burt slíkum hindrunum. Mikil 

ísmyndun hindrar þó siglingar á vetrum.   

 

Mynd 3 Norðvestur- og norðausturleiðin.
73

 

 

Norðvesturleiðin liggur frá Beringssundi til vesturs um eyjasund meðfram ströndum 

Alaska og Kanada og tengist að lokum Atlantshafinu milli Grænlands og Labrador. Þessi leið 

er mjög illfær vegna hafíss en ísstyrkt skip hafa þó farið þessa leið með aðstoð ísbrjóta. Talið 
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er ljóst að hún muni opnast fyrir almennum siglingum í kjölfar frekari bráðnunar íssins og 

hlýnandi loftslags á svæðinu.
74

 Leiðin mun til að mynda stytta flutningaleið milli Asíu og 

austurstrandar Bandaríkjanna um heila 7 þúsund kílómetra, en í dag þurfa flest skip að fara í 

gegnum Panamaskurðinn.
75

 

Norðausturleiðin liggur frá Beringssundi í austri úti af norðurströnd Rússlands til Norður-

Atlantshafs um Norðurhaf, á milli Norður-Noregs og Grænlands norður af Íslandi. Hún 

skiptist í meginatriðum í tvær leiðir, annars vegar innri norðausturleiðina og hins vegar þá 

ytri. Innri norðausturleiðin er strandsiglingaleið sem hefur verið mest notuð í Norður-Íshafi. 

Hún liggur meðfram strandlengjunni og þræðir fimm innhöf og átta eyjasund. Stór 

flutningaskip eiga þó erfitt með að nota þessa leið vegna grunnsævis. Slík skip sigla frekar 

ytri norðausturleiðina sem liggur, eins og nafnið gefur til kynna, fjær rússnesku 

strandlengjunni á töluvert meira dýpi en innri norðausturleiðin.
76

  

 

3.3.1 Helstu lagalegu álitaefnin 

3.3.1.1 Norðvesturleiðin 

Kanada hefur lengi átt í deilum við önnur ríki um yfirráð norðvesturleiðarinnar. Deilt er fyrst 

og fremst um hvaða reglur skuli gilda um siglingar á þessari leið. Það eru helst 

Bandaríkjamenn sem hafa andmælt kröfum Kanadamanna, sem telja að norðvesturleiðin sé á 

kanadísku innsævi og lúti því algjörlega yfirráðum þeirra. Bandaríkjamenn líta hins vegar svo 

á að hún sé í alþjóðlegu sundi og því opin fyrir alþjóðlegum siglingum.
77

 Ef sjónarmið 

Kanadamanna verður samþykkt hefur það í för með sér rétt þeirra til þess að stjórna öllum 

siglingum um þessa leið, þ.á.m. réttinn til þess að banna skipum að sigla þar. Ef afstaða 

Bandaríkjamanna verður fyrir valinu þýðir það að Kanada hefur einungis rétt til þess að 

stjórna í samræmi við alþjóðlegar reglur um siglingar. Í því felst m.a. takmörkuð heimild til 

þess að stöðva skip á leiðinni. 

Rök Kanada eru aðallega tvenns konar. Í fyrsta lagi að Kanada eigi óskoraðan rétt til þess 

að setja siglingareglur í samræmi við 234. gr. HRS. Í öðru lagi að norðvesturleiðin fari í 

gegnum innsævi ríkisins og lúti því siglingareglum Kanada. Það virðist vera sammæli meðal 

fræðimanna og ríkja að Kanada eigi þónokkurn rétt til þess að stjórna siglingum samkvæmt 
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234. gr. HRS, þ.e. alla vega á meðan svæðið helst óbreytt og ísinn hverfur ekki. Seinni rökin 

hafa hins vegar ekki notið mikils stuðnings annarra ríkja en Bandaríkjanna.
78

  

Fyrsta tilraun Kanada til þess að tryggja lagalegan rétt sinn yfir norðvesturleiðinni var árið 

1970 þegar lög voru sett þar í landi sem gefa þeim 100 sjómílna yfirráðarétt yfir svæðinu.
79

 

Lögin voru ákveðin viðbrögð við för bandaríska skipsins SS Manhattan í tvo leiðangra 1969-

1970 á svæðið án samþykkis Kanada. Bandaríkin mótmæltu þessum lögum og úr varð 

pólitísk togstreita milli ríkjanna. Árið 1985 fór bandaríski ísbrjóturinn CGS Polar Sea eina 

ferð um þessa leið og í kjölfarið gaf þáverandi utanríkisráðherra Kanada út yfirlýsingu sem 

átti eftir að marka tímamót í þessari deilu.
80

 Í yfirlýsingunni kom fram að Kanada myndi 

draga beinar grunnlínur meðfram ströndinni og þar með tryggja að norðvesturleiðin teldist 

kanadískt innsævi. Þann 1. janúar 1986 tóku þessar beinu grunnlínur gildi og síðan þá hefur 

Kanada talið sig eiga óskoraðan rétt til þess að setja strangar reglur um siglingar á þessari 

siglingaleið.
81

 Árið 1988 var gert samkomulag á milli ríkjanna um að leggja til hliðar þessa 

deilu og að allar ferðir um norðvesturleið þyrftu samþykki kanadískra stjórnvalda. Var þetta 

nokkurs konar samþykkt um að vera ósammála og því hefur þessi deila í raun ekki fengið 

neina endanlega lausn.
82

  

Eftir að umræðan um bráðnun og þiðnun íssins á norðurskautinu hófst á 10. áratug síðustu 

aldar hefur ofangreind deila vaknað á ný. Ljóst er að umferðin um þessa leið mun aukast til 

muna næstu ár og áratugi.
83

 Eins og nefnt var að framan leggja Bandaríkjamenn aðalþunga í 

sinni röksemdafærslu á að norðvesturleiðin sé nokkurs konar alþjóðlegt sund sem tengir 

saman úthöfin og myndar þannig alþjóðlega siglingaleið.  

Samkvæmt almennri málvenju er sund náttúrufyrirbæri sem tengir saman tvö hafsvæði svo 

unnt er að sigla á milli þeirra. Mörg mikilvæg sund er að finna í heiminum og má m.a. nefna 

Dardanellusund og Bospórussund í Tyrklandi, Ermarsund milli Frakklands og Englands, 

Eyrarsund milli Danmerkur og Svíþjóðar og Gíbraltarsund sem tengir Atlantshaf við 

Miðjarðarhaf. Áður en HRS tók gildi var nokkur ágreiningur um réttinn til að sigla um sund. 
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Samhliða auknum réttindum strandríkja til yfirráða yfir hafsvæðum höfðu margar öflugar 

siglingaþjóðir áhyggjur af því að ótakmarkaður réttur þeirra til siglinga um alþjóðleg sund 

yrði skertur til muna. Á þriðju hafréttarráðstefnu Sameinuðu þjóðanna, sem stóð frá árinu 

1973 til 1982, var fallist á það að veita erlendum skipum nokkuð víðtækari siglingarrétt um 

alþjóðleg sund en leiddi af almennum reglum HRS um siglingarétt innan landhelgi ríkja.
84

  

Ítarlegar siglingareglur um réttinn til gegnumferðar um alþjóðleg sund er að finna í III. 

hluta HRS. Samkvæmt 37. gr. HRS felst í þeim heimild til handa öllum skipum að sigla um 

sund sem liggja milli tveggja hafsvæða sem tilheyra úthafinu, en í deilunni um 

norðvesturleiðina væru það Atlantshaf og Kyrrahaf. Strandríki sem liggja að sundum sem 

notuð eru til alþjóðlegra siglinga mega því ekki hindra gegnumferð erlendra skipa um sundið. 

Það þarf þó einnig að uppfylla önnur skilyrði til þess að verða skilgreint sem alþjóðlegt sund, 

t.d. að leiðin sé nothæf til siglinga, en ekki einungis mögulega nothæf, og að ákveðin notkun 

hafi þegar átt sér stað. Ef miðað er við röksemdafærslu Alþjóðadómstólsins í dómi sínum í 

svokölluðu Korfusundsmáli
85

 er nokkuð ljóst að þetta skilyrði telst ekki uppfyllt í tilviki 

norðvesturleiðarinnar. Hingað til hefur ekki verið nægilega mikil skipaumferð um þessa leið 

til þess að hún geti flokkast sem nothæf leið til alþjóðlegra siglinga.
86

 Hins vegar er ljóst að 

ef ákveðinn fjöldi erlendra skipa, þ.e. ekki frá Kanada, byrjar að sigla þessa leið í framtíðinni, 

án þess að aflað sé samþykkis kanadískra yfirvalda, gæti lagaleg staða Kanada veikst til 

muna.
87

 Slíkar siglingar myndu þó ávallt skapa pólitíska togstreitu og því óljóst hvað 

framtíðin ber í skauti sér.  

 

3.3.1.2 Norðausturleiðin 

Deilan um norðausturleiðina hefur ekki verið jafn hörð og um norðvesturleiðina. Helsta 

lagalega álitaefnið varðandi norðausturleiðina er þó mjög svipað og um norðvesturleiðina, en 

þó með öðrum áherslum. Í stuttu máli er deilt um lögsögu Rússa yfir öllum siglingum og 

hvernig þeir útfæra sínar siglingareglur. Rússar líta á norðausturleiðina sem rússneska 

siglingaleið og gera tilkall til lögsögu yfir henni allri, m.a. á grundvelli 234. gr. HRS.
88

  

Upphafleg afstaða Sovétríkjanna var sú að norðausturleiðin væri ekki opin fyrir 

alþjóðlegum siglingum. Með tilskipun þann 15. desember 1985 ákváðu Sovétríkin að draga 

beinar grunnlínur meðfram Norður-Íshafi. Línurnar voru m.a. dregnar yfir eyjuna Novaya 
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Zemlya, utan um eyjaklasann Severnaya Zemlya og flestar eyjar í eyjaklasanum Novaya 

Sibir. Þessar beinu grunnlínur gerðu það að verkum að þrjú stór hafsvæði, sem væru annars 

álitin alþjóðleg sund í skilningi HRS, urðu hluti af innsævi Sovétríkjanna og þannig gátu þau 

stjórnað því betur hvaða skip færu þessa leið. Bandaríkin og önnur ríki mótmæltu þessum 

beinu grunnlínum, en án árangurs.
89

  

Sovétmenn settu reglugerð um siglingar á norðausturleiðinni árið 1990 til að draga úr 

mengunarhættu vegna siglinga nálægt ströndum á hafíssvæði.
90

 Útgáfa reglugerðarinnar var 

ákveðið framfaraskref á sínum tíma þar sem hún opnaði siglingaleiðina fyrir erlendum 

skipum og tilgreindi hvernig öryggi þeirra skyldi tryggt. Í reglugerðinni eru tilgreind ýmis 

atriði er skipta máli við stjórnun slíkra siglinga. Má t.d. nefna skilyrði fyrir siglingaleyfum 

sem rússnesk samgönguyfirvöld gefa nú út. Einnig er kveðið á um tilkynningaskyldu, 

gjaldtöku, skaðabótaskyldu vegna umhverfisspjalla og öryggisviðmið við hönnun skipa og 

búnað áhafna.
91

  

Önnur ríki hafa gagnrýnt ákveðin atriði reglugerðarinnar og telja hana takmarka of mikið 

réttinn til frjálsra alþjóðlegra siglinga. Meðal þess sem ríkin hafa kvartað yfir er gjaldtaka 

Rússa af skipum fyrir að nota alþjóðlega leið, að erlend skip eru skuldbundin til að hafa 

rússneska leiðsögumenn um borð og jafnframt kaupa þjónustu rússneskra ísbrjóta á 

hafíssvæðum. Í reglugerðinni eru fleiri íþyngjandi reglur settar, m.a. að Rússar áskilji sér rétt 

til að loka hafsvæðum, til þess að halda uppi eftirliti og stöðva skip, afturkalla leyfi vegna 

meintra brota á reglum, handtaka meinta lögbrjóta og hneppa þá í varðhald. Rússar áskilja sér 

einnig lögsögu yfir öllum skipum sem um svæðið fara, þ.á m. skipum í eigu erlendra ríkja á 

borð við opinber rannsóknarskip og herskip.
92

 

Auk reglugerðarinnar frá 1990 gilda mörg önnur rússnesk lög um siglingar um 

norðausturleiðina. Annars vegar eru það lög með sérstaka áherslu á norðurskautið, t.d. lög um 

hvaða sjóleiðir skuli vera leyfðar á ákveðnum svæðum. Hins vegar eru það almenn lög sem 

fjalla einnig um ákveðin svið norðurskautsins, t.d. umhverfisverndarlög sem hafa að geyma 

ýmis ákvæði um vernd náttúrunnar.
93

 

Eftir fall Sovétríkjanna hefur afstaða Rússa til erlendra skipa á norðausturleiðinni orðið 

töluvert mildari, enda ljóst að þessi leið geti orðið fjölfarin í nánustu framtíð, nokkuð sem 
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felur í sér auknar tekjur fyrir Rússa.
94

 Samkvæmt nýjustu fréttum frá Rússlandi liggur fyrir 

þinginu frumvarp þess efnis að breyta regluumhverfi norðausturleiðarinnar. Nýju lögin eru 

hugsuð til þess að gera leiðina afkastameiri og til þess að bregðast við auknum ferðum skipa í 

framtíðinni. Einnig er í hyggju að breyta reglunum þannig að öll ríki sem vilja geti nýtt sér 

þessa leið og að ekki verði skylda að nýta sér rússneska ísbrjóta. Í frumvarpinu er einnig 

tillaga þess efnis að komið verði á fót nýrri stofnun sem muni halda utan um öll þau mál sem 

við koma þessari siglingaleið.
95

 

Erfitt kann að reynast að skera ótvírætt úr um umdeild atriði í rússnesku reglunum. Þeim 

svipar að nokkru leyti til reglna sem Kanada hefur sett um norðvesturleiðina og hafa eigendur 

erlendra skipa sem siglt hafa norðausturleiðina ekki andmælt þeim. Hafa skal í huga að sum 

strandríki heimsins hafa svipaðra hagsmuna að gæta og Rússar þegar kemur að siglingum um 

yfirráðasvæði þeirra og eru því líkleg til að taka undir sjónarmið þeirra. Að lokum er svo 

hæpið að erlend siglingaríki, þ.e. önnur en Rússland, mæli gegn setningu laga og reglugerða 

sem eru sett til þess að auka siglingaöryggi á leiðinni, enda eiga allir hagsmuna að gæta í því 

sambandi. Hins vegar er ólíklegt að ríki sem hafa mikilla hagsmuna að gæta við opnun 

norðaustursiglingaleiðarinnar sætti sig við of mikil yfirráð Rússa yfir henni langt út í Norður-

Íshaf.
96

  

Eins og nefnt var að framan halda Bandaríkjamenn því fram í sinni röksemdafærslu að 

norðvesturleiðin fari um nokkurs konar alþjóðlegt sund sem tengir saman úthöfin og myndar 

þannig alþjóðlega siglingaleið. Svipuð rök hafa verið lögð fram varðandi norðausturleiðina. 

Hefur m.a. verið bent á að norðausturleiðin sé nothæf til siglinga, en hún hefur verið notuð 

töluvert meira en norðvesturleiðin.
97

 Hins vegar liggur norðausturleiðin um fimm 

mismunandi höf, en frá vestri eru það Barentshaf, Karahaf, Laptevhaf, Austur-Síberíuhaf og 

Tjúktahaf. Þessi höf eru svo tengd með 58 sundum sem fara í gegnum þrjá eyjaklasa.
98

 Það 

getur því reynst erfitt að skilgreina norðausturleiðina sem svo að hún fari í gegnum alþjóðlegt 

sund.  

Ljóst er að þegar dregur úr hafís og norðurheimskautssvæðið verður greiðfærara munu 

fordæmi um siglingar á svæðinu hafa mikil áhrif á framtíðarþróun þess. Verði fallist á 

siglingareglur Rússa yfir öllum siglingum eftir norðausturleiðinni, jafnt innri sem ytri 

leiðinni, kynnu þeir að gera tilkall til lögsögu á sögulegum grunni. Rannsókna- og 
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tilraunasiglingar annarra ríkja um ytri norðaustursiglingaleiðina geta gegnt lykilhlutverki við 

að tryggja ótakmarkaða opnun hennar sem stofnflutningaleiðar í framtíðinni. Ef slíkar 

siglingar halda áfram á næstunni gæti það stuðlað að því að knýja þurfi á um samninga um 

alþjóðlegar reglur um siglingar á norðausturleiðinni, og jafnvel á norðurheimskautssvæðinu.
99

 

Það er því alls óljóst hver niðurstaðan verður þegar kemur að því í framtíðinni að ákveða 

lagalega umgjörð um siglingar á norðurheimskautssvæðinu.  

 

3.3.2 Norðurskautsleiðin 

Eins og rakið er að ofan hafa verið tvær aðalsiglingaleiðir um norðurskautið, þ.e. norðvestur- 

og norðausturleiðirnar. Jafnvel þótt Rússar og Kanadamenn bindi miklar vonir við að þessar 

leiðir muni í framtíðinni verða höfuðflutningaleiðir milli Atlantshafs og Kyrrahafs er 

mögulegt að svo verði ekki. Til þess að norðurheimskautsflutningar verði samkeppnishæfir 

þarf að nota stórskip svo hver gámaeining verði sem ódýrust. Dýptartakmarkanir gætu hins 

vegar torveldað siglingar slíkra stórskipa. Notkun leiðanna til staðbundinna flutninga til að 

þjóna aðliggjandi byggðum og vaxandi sókn í auðlindir svæðisins mun þó vafalaust aukast í 

framtíðinni.
100

  

Eðli málsins samkvæmt liggur stysta leiðin milli Norður-Atlantshafs og Kyrrahafs þvert 

yfir Norður-Íshaf, beint norður frá Íslandi yfir norðurpólinn að Beringssundi. Þessi leið hefur 

verið kölluð norðurskautsleiðin, en hún hefur verið lítið sem ekkert notuð og er alls ófær 

vegna hafíss. Með hlýnandi loftslagi verður norðurskautsísinn miklu lausari í sér og með 

tilstyrk gervihnatta sem sýna hagkvæmustu leiðina hverju sinni er ljóst að norðurskautsleiðin 

mun koma til skoðunar sem siglingaleið í framtíðinni.
101

  

Norðurskautsísinn er á meiri hreyfingu en áður, en hafstraumar og staðvindar senda hann 

að aðliggjandi ströndum, þ.e. suður meðfram austurströnd Grænlands og norðvestur af 

Íslandi, til vesturs inn í kanadísku sundin og til austurs til Síberíu, þar sem hann mun hrannast 

upp og líklega torvelda siglingar. Norðurskautsleiðin er jafnframt mun styttri en 

strandleiðirnar og engar stærðar- eða dýptartakmarkanir eru á þessa leið, en í því felst 

ótvíræður kostur þar sem ísbrjótshæfni skipa eykst með stærð og þyngd þeirra. Þá liggur 

norðurskautsleiðin um alþjóðlegt hafsvæði sem að sjálfsögðu gerir hana fýsilegri fyrir 

siglingafyrirtæki, enda munu alþjóðlegar siglingareglur gilda um slíkar siglingar.
102
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3.4 Ísland 

Mikilvægi siglinga á norðurslóðum fyrir Íslendinga er margþætt. Hagur Íslendinga er að 

miklu leyti háður vöruflutningum til og frá landinu og nýting náttúruauðlinda í norðurhöfum 

skipta þjóðarbúið miklu, m.a. fiskveiðar. Þegar tímar líða gætu gas- og olíuvinnsla, auknir 

sjóflutningar og nýting auðlinda hafsbotnsins snert íslenska hagsmuni með beinum hætti. 

Mögulegar siglingaleiðir í Norður-Íshafi eru einnig nátengdar hagsmunum Íslands í öryggis- 

og varnarmálum. Þótt aðstæður hafi breyst síðan á tímum kalda stríðsins og togstreita á 

hernaðarsviðinu hafi vikið fyrir samstarfi á norðurslóðum þá er lega landsins mikilvægur 

hlekkur í öryggi og vörnum svæðisins, m.a. þegar kemur að siglingum. Sú siglingaþróun sem 

mun eiga sér stað á komandi áratugum getur því haft mikla þýðingu fyrir Ísland og íslenska 

hagsmuni.
103

  

Staða Íslands í samgönguneti heimsins gæti gjörbreysts á komandi árum með aukinni 

umferð um norðurskautið. Bent hefur verið á að Ísland geti gegnt lykilhlutverki sem 

þjónustubækistöð fyrir auðlindanýtingu og siglingar í norðri. Jafnframt hefur því verið haldið 

fram að Ísland geti verið kjörinn staður fyrir umskipunarhöfn fyrir flutninga sem fara 

norðurskautsleiðina. Aukin umferð hefur þó í för með sér auknar hættur og gera þarf 

viðeigandi ráðstafanir til að reyna að fyrirbyggja slys á íslensku hafsvæði og auka viðbúnað 

til að bregðast við þeim.
104

  

 

3.4.1 Umskipunarhafnir 

Miðlægar umskipunarhafnir gegna mikilvægu hlutverki í flutningakerfi samtímans. 

Staðsetning þeirra og aðstaða skiptir miklu máli, en nálægð við siglingaleiðir og gott 

hafnarstæði er mikilvæg forsenda fyrir umskipunarhöfn. Landfræðilega liggur Ísland vel við 

úthafsleiðum á Norður-Atlantshafi, þ.e. miðsvæðis milli Norður-Evrópu og austurstrandar 

Norður-Ameríku, og er því kjörinn staður fyrir umskipun í vöruflutningum eftir 

norðurskautsleiðinni, þegar að því kemur að hún opnast fyrir flutningum. Jafnframt getur hún 

þjónað umskipun fyrir flutninga yfir Norður-Atlantshaf.
105

  

Skipaflutningar á heimsvísu hafa aukist gífurlega á síðustu áratugum og til þess að 

bregðast við slíkum flutningum hefur þurft að hagræða og stækka flutningaskip á 

meginsiglingaleiðum heimsins. Því samhliða hefur verið óhjákvæmilegt að byggja upp stórar 

miðlægar umskipunarhafnir sem geta tekið á móti slíkum risaskipum. Þar er vörunum síðan 
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umskipað í minni skip sem dreifa þeim út til annarra hafna. Við þetta styttist flutningsvega-

lengdin fyrir hvern gám og nýting skipaflotans verður betri, en það stórlækkar flutnings-

kostnað fyrir alla aðila sem koma að slíkum flutningum. Hafnirnar í Hong Kong, Singapúr, 

Shanghai og Rotterdam eru dæmi um stórar umskipunarhafnir sem tengja saman markaði í 

Asíu og Evrópu.
106

  

Eins og staðan er í dag eru fá ef nokkur hafnarmannvirki reiðubúin til að taka við þeim 

risaflutningaskipum sem verða notuð við Norður-Íshafssiglingar. Þau verða líklega of djúprist 

og umfangsmikil fyrir hafnir á austurströnd Bandaríkjanna og í Evrópu er Rotterdam eina 

höfnin sem hugsanlega er nógu stór til að taka við þeim. Ljóst er því að ráðast þarf í 

umfangsmiklar breytingar á núverandi höfnum, þ.e. dýpka þær og stækka, eða byggja frá 

grunni nýjar hafnir. Síðari kosturinn er líklega vænlegri, a.m.k. Atlantshafsmegin, en slíkar 

hafnir myndu þjóna austurströnd Norður-Ameríku og Evrópu, vegna þess að eldri 

umskipunarhafnir liggja langt frá Norður-Íshafi og kostnaður vegna stækkunar þeirra og 

dýpkunar yrði varla minni en kostnaður við byggingu nýrra hafna.
107

  

Þegar kemur að því að velja stað fyrir nýjar umskipunarhafnir vegna Norður-

Íshafssiglinga þarf að hafa tvennt í huga: Í fyrsta lagi hvar bestu hafnarstæðin er að finna og í 

öðru lagi hvernig siglingalengd er lágmörkuð. Á Íslandi eru nokkrir staðir með nægu aðdýpi 

og landrými í nágrenni þéttbýliskjarna sem myndu henta stórum umskipunarhöfnum. Góð 

náttúruleg skilyrði eru fyrir slíkt í djúpum fjörðum á Austurlandi, í Eyjafirði og Hvalfirði.
108

  

Þann 17. mars 2011 bárust fréttir þess efnis að nýtt aðalskipulag hefði verið samþykkt á 

fundi sveitarstjórnar Langanesbyggðar á Þórshöfn varðandi umskipunarhöfn á Norðaustur-

landi.
109

 Aðalskipulagið gerir ráð fyrir risahöfn í Gunnólfsvík auk alþjóðaflugvallar á 

Langanesi. Forsendur í aðalskipulagstillögunni eru að höfnin verði umskipunarhöfn vegna 

siglinga yfir norðurskautið. Þá er henni einnig ætlað að þjóna olíuvinnslu framtíðarinnar, ekki 

aðeins á Drekasvæðinu heldur einnig við Austur-Grænland. Gert er ráð fyrir að 

umskipunarhöfnin, sem yrði sú langstærsta á Íslandi, verði með allt að tíu kílómetra löngum 

viðleguköntum (mynd 4).
110

 Aðalskipulagið á þó eftir að fara til Skipulagsstofnunar og þaðan 

til umhverfisráðherra til staðfestingar.  
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Mynd 4 Hafnarsvæði á Bakkafirði fyrir mögulega umskipunarhöfn í Gunnólfsvík.
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4 Lífrænar auðlindir 

4.1 Almennt  

Norðurslóðir eru ríkar af náttúruauðlindum. Dæmi um slíkar auðlindir eru olía og gas sem 

hvoru tveggja finnast í landgrunni Norður-Íshafsins og á meginlandi allra heimsálfa innan 

norðurslóða. Ólífrænar auðlindir eins og þessar hafa fengið töluvert meiri athygli hjá 

fjölmiðlum og í umræðunni um „opnun“ norðurskautsins í kjölfar bráðnunar íssins en 

lífrænar. Mikilvægar og umtalsverðar endurnýjanlegar lífrænar auðlindir eru hins vegar 

einnig á norðurheimskautssvæðinu og má þar helst nefna fiskimiðin, t.d. við Beringssund, í 

Norður-Atlantshafi og Barentshafi, sem eru meðal þeirra stærstu í heiminum.
112

  

Vegna tækniframfara hafa fiskveiðar í heiminum aukist margfalt á síðustu hundrað árum, 

ekki síst í Norður-Atlantshafi og Norður-Íshafi. Með aukinni tækni, t.d. bergmálsdýptar-

mælum og nýtísku veiðarfærum, auk nýrra stórra togara, er nú hægt að leita að fiskistofnum á 

hafi úti, elta uppi göngur og veiða fisk í miklu magni. Veiðarnar á svæðinu eru orðnar svo 

umfangsmiklar að þær munu vísast stýra þróun fiskistofnanna þar meira en náttúrulegir þættir 

í náinni framtíð. Þá er fiskiskipafloti og fiskvinnsla norðurheimskautsríkjanna meðal þeirra 

tæknivæddustu í heimi og það hefur sýnt sig að framleiðslugetan er of mikil fyrir sjálfbæra 

nýtingu fiskistofna.
113

  

Samfara aukinni nýtingu auðlinda hafsins hefur umræða um verndun og nýtingu lífríkis 

þess farið vaxandi.
114

 Eins og rakið var í kafla 2.2 tókust ríki heims á seinni hluta síðustu 

aldar á um það hvernig réttindum og skyldum skyldi skipað á hafinu. Íslendingar höfðu 

miklar áhyggjur af ofveiði þar sem þeir voru háðir fiskveiðum á landgrunninu sem umlykur 

landið. Eftir að hafa án árangurs flutt mál sitt fyrir Sameinuðu þjóðunum ákváðu Íslendingar 

árið 1958 að færa landhelgina einhliða út í 12 sjómílur þrátt fyrir að það væri lengra en 

landhelgin náði hjá öðrum strandríkjum. Þessi ákvörðun Íslendinga olli miklum deilum, 

aðallega við Breta, en þær urðu upphafið að hinum s.k. „þorskastríðum“ sem fylgdu í 

kjölfarið og aftur þegar Íslendingar færðu fiskveiðilandhelgina út í 50 sjómílur árið 1972 og 

svo efnahagslögsöguna í 200 sjómílur árið 1975.  

Framangreind þróun hafði áhrif við gerð HRS sem að lokum tryggði öllum ríkjum rétt til 

12 sjómílna landhelgi og þar að auki til 200 sjómílna efnahagslögsögu.
115

 HRS skapaði 

þannig ákveðinn lagalegan ramma utan um málefni hafsins, þ.á.m. forsendur fyrir stjórnun á 
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nýtingu hafsins og lífríkis þess.
116

 Á þessum grundvelli er t.d. stórum hlutum Norður-

Atlantshafsins og Norður-Íshafsins þegar skipt upp í mismunandi hafsvæði sem tilheyra 

strandríkjum á svæðinu (mynd 5). Auðugustu fiskimið Jarðarinnar er að finna meðfram 

ströndum ríkja og langstærstur hluti þess afla sem veiddur er í heiminum veiðist í 

efnahagslögsögunni, þ.e. innan 200 sjómílna frá grunnlínum.
117

 Ákvörðunin um að 

viðurkenna 200 sjómílna efnahagslögsögu var því stórt skref í átt að markvissari 

fiskveiðistjórnun heimshafanna.  

 

 

Mynd 5 Efnahagslögsögur ríkja á norðurslóðum.
118
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Þrátt fyrir að alþjóðasamfélagið hafi mótað slíka lagalega umgjörð um málefni hafsins 

með alþjóðlegri veiðistjórnun hafa nokkrar deilur átt sér stað um réttinn til að nýta sér 

lífrænar auðlindir, bæði á norðurskautinu og á öðrum fiskimiðum. Meðal deiluefna má nefna 

að stundum er ekki sjálfgefið hvar mörkin eigi að vera þar sem efnahagslögsaga á milli 

mótlægra ríkja skarast. Til dæmis getur verið vafamál hvort ákveðin eyja sé nægilega stór og 

fjölmenn til þess að geta haft áhrif á mörkin. Þá gefur það tilefni til deilna þegar hafsvæði er 

ekki innan efnahagslögsögu nokkurs ríkis og því opið til „frjálsra veiða“, en þó undir 

alþjóðlegri veiðistjórnun.
119

 Togstreita ríkja um hafsvæðin og verndun auðlinda hefur gert 

það að verkum að ríki hafa orðið að setja stöðugt strangari reglur um fiskveiðar innan eigin 

lögsögu. Þannig hafa verið settir fiskveiðikvótar og reglur um hvar og hvenær megi veiða 

tiltekna fiskitegund, o.s.frv.
120

  

Í næsta kafla verður fjallað um hina alþjóðlegu lagaumgjörð um fiskveiðar og aðrar 

lífrænar auðlindir, en þessar reglur gilda fullum fetum fyrir norðurskautsríkin.
121

 Farið verður 

í ákvæði HRS um helstu fiskveiðireglur í fiskveiðilögsögunni, bæði hvað varðar réttindi og 

skyldur strandríkjanna. Því næst verður fjallað um það hvernig hinn lagalegi rammi heldur 

utan um deilistofna, þ.e. fiskistofna sem ferðast á milli hafsvæða, og hvernig svæðisbundin 

fiskveiðisamtök stjórna slíkum veiðum. Því næst verða úthafsveiðar skoðaðar en í framtíðinni 

má reikna með auknum veiðum á úthafinu í kjölfar bráðnunar hafsíssins á Norður-Íshafinu. 

Að lokum verður fjallað um stöðu Íslendinga varðandi fiskveiðar á norðurheimskauts-

svæðinu.  

 

4.2 Lagaleg umgjörð fiskveiða 

4.2.1 Fiskveiðilögsagan 

Eins og rakið var stuttlega í síðasta kafla þróuðust þjóðréttarreglur um stjórnun veiða á 

höfunum töluvert á síðari hluta síðustu aldar. Allt fram undir miðjan 7. áratug 20. aldar 

einkenndust þessar reglur annars vegar af þröngri lögsögu strandríkja og hins vegar af 

alþjóðasamstarfi innan ýmissa fiskveiðinefnda. Á þriðju hafréttarráðstefnu Sameinuðu 

þjóðanna, sem stóð yfir árin 1973-1982, var loks viðurkenndur réttur ríkja til 12 sjómílna 

landhelgi og að auki allt að 188 sjómílna sér-efnahagslögsögu, sem gerir samtals 200 

sjómílur frá grunnlínum, sbr. 57. gr. HRS.
122
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Hafa ber í huga að hugtakið efnahagslögsaga er rýmra en fiskveiðilögsaga og felur í sér, 

auk fiskveiðilögsögu, frekari fullveldis- og lögsöguréttindi strandríkisins, m.a. varðandi 

mengunarvarnir, rannsóknir o.fl.
123

 Hér verður þó aðallega fjallað um fiskveiðilögsöguna, en 

ekki er sjálfgefið að stærð veiðilögsögunnar sé sú sama og efnahagslögsögunnar. Hvert 

strandríki ákveður sjálft hversu mikla veiði- eða efnahagslögsögu það tekur sér, en hámarkið 

er 200 sjómílur.
124

  

 

 

Mynd 6 Þróun fiskveiðilögsögunnar við Ísland. Því dekkri sem blái liturinn er þeim mun 

stærri er lögsagan. Næst landi er lögsagan 4 sjómílur, þá tekur við lítið eitt dekkra svæði 

sem nær allt að 12 sjómílum. Milliblái liturinn táknar 50 sjómílna lögsögu en dökkblái 

liturinn 200 sjómílur.
125

 

 

Innan veiðilögsögu sinnar njóta strandríki einkaréttar til nýtingar og stjórnunar fiskistofna 

og annarra lífrænna auðlinda. Samkvæmt 56. gr. HRS hafa strandríkin fullveldisrétt að því er 

varðar rannsóknir og hagnýtingu, verndun og stjórnun fiskistofna innan lögsögunnar. Í 1. 

tölul. 61. gr. HRS kemur svo fram sú meginregla að það er réttur hvers strandríkis að ákveða 

hversu mikill afli skuli veiddur innan veiðilögsögunnar.
126

 Sá réttur er hins vegar háður 

skilyrðunum í 2.-5. tölul. 61. gr. HRS: 
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2. Strandríkið skal tryggja með viðeigandi verndunar- og stjórnunarráðstöfunum, á grundvelli 

bestu vísindalegu niðurstaðna sem því eru tiltækar, að tilveru hinna lífrænu auðlinda í 

sérefnahagslögsögunni sé ekki stofnað í hættu með ofnýtingu. Eftir því sem við á skulu 

strandríkið og þar til bærar alþjóðastofnanir, hvort sem þær eru undirsvæðis-, svæðis- eða 

heimsstofnanir, starfa saman að þessu marki. 

 

3. Þessar ráðstafanir skulu einnig miða að því að stofnum nýttra tegunda sé haldið í eða komið 

aftur upp í stærð sem getur gefið af sér hámarkslangtímaafla, með þeim takmörkunum sem 

felast í viðkomandi umhverfis- og efnahagsaðstæðum, m.a. efnahagslegum þörfum 

strandveiðistöðva og sérþörfum þróunarríkja, og skal hafa hliðsjón af veiðiháttum, innbyrðis 

tengslum stofna og almennt viðurkenndum alþjóðlegum lágmarksreglum hvort sem þær ná til 

undirsvæðis, svæðis eða heimsins. 

 

4. Þegar strandríkið gerir þessar ráðstafanir skal það taka tillit til áhrifa þeirra á tegundir sem 

eru tengdar eða háðar nýttum tegundum svo að stofnum þessara tengdu eða háðu tegunda sé 

haldið ofan við eða komið aftur upp fyrir mörk þar sem viðkomu þeirra kann að verða alvarlega 

ógnað. 

 

5. Reglulega skal láta í té og skiptast á tiltækum vísindalegum upplýsingum, afla og 

veiðisóknarskýrslum og öðrum gögnum viðkomandi verndun fiskstofna fyrir milligöngu þar til 

bærra alþjóðastofnana, hvort sem þær eru undirsvæðis-, svæðis eða heimsstofnanir, þar sem við 

á og með þátttöku allra hlutaðeigandi ríkja, m.a. ríkja sem ríkisborgarar frá geta veitt í 

sérefnahagslögsögunni. 

 

Í 1. tölul. 62. gr. HRS segir að hvert strandríki skuli „stuðla að því að markmiðinu um 

bestu nýtingu hinna lífrænu auðlinda í sérefnahagslögsögunni verði náð“. Strandríkinu er hér 

í sjálfsvald sett að túlka hvað hér er átt við með „bestu nýtingu“, en það getur verið 

matskennt og mismunandi eftir svæðum og ríkjum. Ákvæðið er því í raun árétting á þeim 

sjónarmiðum sem strandríki er heimilt að líta til samkvæmt ákvæðum 61. gr. HRS.
127

  

HRS kveður ekki aðeins á um réttindi strandríkja, heldur einnig skyldur, eins og kemur 

fram í fyrrnefndum 61. og 62. gr. HRS. Þessar skyldur birtast e.t.v. skýrast í togstreitunni á 

milli annars vegar réttar ríkja til þess að mega hámarksnýta fiskistofna sína en hins vegar 

skyldu til að koma í veg fyrir ofveiði. Meðal skyldna strandríkja er að undir vissum 

skilyrðum verða þau að gangast við rétti annarra ríkja til þess að veiða innan veiðilögsögu 

þeirra.
128

 Þó að heimild ríkja til að veiða innan lögsögu annars strandríkis geti byggst á 

ákvæðum HRS þá er mun algengara að slík réttindi séu byggð á tvíhliða samningum milli 

viðkomandi ríkja. Framkvæmd slíkra samninga getur verið af ýmsum toga, en algengt er að 
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samið sé um beinar greiðslur fyrir slíka veiðiheimild, um aðgang að mörkuðum eða annars 

konar efnahagsaðstoð.
129

  

 

4.2.2 Deilistofnar 

Þó að ákvæði HRS skipti hafinu í mismunandi svæði þar sem sérstakar reglur gilda um 

fiskveiðar þá er ekki sjálfsagt að fiskurinn fylgi slíkum hafsvæðum. Sumir fiskstofnar, 

kallaðir deilistofnar, eru ekki staðbundnir heldur flakka á milli lögsögu ólíkra ríkja og þar 

með veiðisvæða og eru því ekki alltaf innan einnar eða sömu fiskveiðilögsögu. Langflestir 

þeirra fiskistofna sem veitt er úr á úthafinu teljast annað hvort deilistofnar eða víðförulir 

fiskistofnar. Sem dæmi um deilistofna á norðurheimskautssvæðinu má nefna norsk-íslenska 

síldarstofninn og þorskstofninn í Barentshafi.
130

 

Ákvæði HRS eru ekki ítarleg þegar kemur að veiðistjórnun deilistofna. Í 1. tölul. 63. gr. 

HRS segir að „þar sem sami stofninn eða stofnar tengdra tegunda eru í sérefnahagslögsögu 

tveggja eða fleiri strandríkja skulu þessi ríki, annaðhvort beint eða fyrir milligöngu 

viðeigandi undirsvæðis- eða svæðisstofnana, leitast við að koma sér saman um nauðsynlegar 

ráðstafanir til að samræma og tryggja verndun og þróun þessara stofna“. Þegar stofn fer bæði 

um fiskveiðilögsögu strandríkis og aðlægt úthafssvæði hvílir umrædd skylda á strandríkinu 

og þeim ríkjum sem stunda úthafsveiðar úr stofninum á aðlæga svæðinu, sbr. 2. tölul. 63. gr. 

HRS. Nánar verður fjallað um slíkar veiðar í kafla 4.2.3. Framangreind ákvæði HRS veita 

litlar ef nokkrar upplýsingar um nánari útfærslu á starfsemi slíkra svæðisstofnana. Þá er í raun 

engin skylda lögð á ríki að koma slíkum stofnunum á fót, heldur er einungis um að ræða 

tilmæli um að leita eftir slíku samstarfi.
131

  

Í framkvæmd hefur strandríkjum þó almennt gengið vel að samræma fiskveiðistjórnun 

deilistofnanna. Til er ferns konar skipulag sem ríki hafa komið sér upp í þessum tilgangi. Í 

fyrsta lagi reglubundið samkomulag þar sem samið er um kvóta fyrir hvert strandríki, yfirleitt 

á árs fresti. Slíkt samkomulag er oftast undir æðra regluverki ákveðins sáttmála sem ríkin 

hafa komið sér saman um. Dæmi um slíka samvinnu á norðurheimskautssvæðinu er 

samningur milli Íslands, Grænlands/Danmerkur og Noregs um loðnustofninn á hafsvæðinu 

milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen frá árinu 1989.
132

 Í öðru lagi tvíhliða nefndir sem 
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sérstaklega eru settar á stofn af strandríkjunum sem eiga í hlut. Dæmi um slíkt er nefnd sem 

sett var á grundvelli samkomulags milli Íslands og Noregs um fiskveiði- og landgrunnsmál 

frá árinu 1980.
133

 Í þriðja lagi svæðisbundin samtök (e. Regional Fisheries Management 

Organizations - RFMO). Slík samtök eiga sérstaklega vel við þegar kemur að veiðistjórnun 

deilistofna í umluktum eða hálf-umluktum höfum þar sem fiskistofnarnar ferðast milli fjölda 

efnahagslögsögu ýmissa ríkja, eins og staðan er á norðurskautinu. Dæmi um slík samtök eru 

Norður-Atlantshafslaxverndarstofnunina (e. The North Atlantic Salmon Conservation 

Organization - NASCO), Norður-Atlantshafssjávarspendýraráðið (e. The North Atlantic 

Marine Mammal Commission - NAMMCO), Norðaustur-Atlantshafsfiskveiðinefndin (e. 

North East Atlantic Fisheries Commission - NEAFC) og Norðvestur-Atlantshafsfiskveiði-

stofnunin (e. Northwest Atlantic Fisheries Organization - NAFO). Eins og nöfnin gefa til 

kynna þá hafa þessar nefndir, ráð og stofnanir mismunandi hlutverki að gegna, bæði hvað 

varðar svæði og tegund fiskistofna, en nánar verður fjallað um hið mikilvæga hlutverk 

NEAFC og NAFO varðandi fiskveiðistjórnun á norðurskautinu og tengsl þeirra við Ísland í 

kafla 4.4. Í fjórða lagi og síðasta lagi hafa ríki komið sér upp samkomulagi þar sem 

strandríkin sammælast um ad hoc fiskveiðistjórnun. Slík samkomulög hafa þó yfirleitt ekki 

nákvæm fyrirmæli um hvernig sú fiskveiðistjórnun skuli fara fram.
134

 Samkvæmt 

framansögðu geta norðurskautsríkin valið um margvíslegar leiðir á alþjóðlegum vettvangi til 

að tryggja sjálfbæra nýtingu deilistofna á svæðinu.  

 

4.2.3 Veiðar á úthafinu 

Eins og rakið hefur verið hér að framan þá þekur landhelgi og efnahagslögsaga aðliggjandi 

ríkja stóran hluta Norður-Atlantshafsins og Norður-Íshafsins. Vegna mikils hafíss í Norður-

Íshafinu er úthafið þar að miklu leyti lokað fyrir úthafsveiðum. Það má þó reikna með því að 

í framtíðinni muni svæðið opnast og verða aðgengilegt, en þá mun reyna á þann alþjóðlega 

lagaramma sem gildir um úthafsveiðar.  

Þegar kemur að veiðum á úthafinu gilda allt aðrar reglur en um veiðar í 

fiskveiðilögsögunni. Samkvæmt 116. gr. HRS er meginreglan sú að öll ríki mega stunda 

frjálsar veiðar á úthafinu. Þessi meginregla var lengi óskrásett réttarvenja sem staðfest var af 
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Alþjóðadómstólnum í deilumáli milli Norðmanna og Breta frá árinu 1951.
135

 Meginreglan 

var svo skrásett í Genfarsamningnum um úthafið frá árinu 1958
136

 og síðar einnig í 87. og 

116. gr. HRS.
137

 Meginreglan um frjálsar fiskveiðar er þó háð ákveðnum takmörkunum, sem 

nefndar eru í 117.-120. gr. HRS, en þessar takmarkanir helgast aðallega af 

verndunarsjónarmiðum. Í 117. gr. HRS segir m.a. að öllum ríkjum beri skylda til að gera, ein 

sér eða í samstarfi við önnur ríki, ráðstafanir til verndunar á lífrænum auðlindum úthafsins. 

Þá er í 118. gr. HRS mælst til þess að settar verði á laggirnar veiðistofnanir sem verði 

samráðsvettvangur ríkja er nýta sömu úthafstofna.
138

  

Snemma á tíunda áratug síðustu aldar kom í ljós að framangreind ákvæði HRS varðandi 

úthafsveiðar voru ófullnægjandi. Ofveiði á úthafinu var orðin að alvarlegu vandamáli og 

mönnum varð ljóst að talsverð efling þyrfti að eiga sér stað í alþjóðasamstarfi á þessum 

vettvangi.
139

 Í kjölfarið var hafist handa við gerð þjóðréttarsamninga sem vörðuðu deilistofna 

og víðförula fiskistofna og þannig reynt að fylla í eyður sem HRS skildi eftir, en í honum eru 

m.a. fáar efnisreglur um vernd stofna og stjórnun úthafsveiða.
140

 Í fyrsta lagi má nefna 

samning um að stuðla að fylgni fiskiskipa á úthafinu við alþjóðlegar verndunar- og 

stjórnunarráðstafanir, einnig nefndur fylgnisamningurinn. Hann var saminn á vegum 

Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna (Food and Agriculture 

Organization - FAO) og samþykktur þann 24. nóvember 1993, en hann tekur til ábyrgðar 

fánaríkja þeirra skipa sem stunda veiðar á úthafinu.
141

 Í öðru lagi eru siðareglur FAO um 

ábyrgð í fiskimálum, sem samþykktar voru 31. október 1995.
142

 Loks skal nefna samning á 

vegum Sameinuðu þjóðanna um verndun deilistofna og víðförulla fiskistofna og stjórnun 

veiða úr þeim, einnig nefndur úthafsveiðisamningurinn.
143

  

Óhætt er að fullyrða að úthafsveiðisamningur Sameinuðu þjóðanna sé einn mikilvægasti 

þjóðréttarsamningurinn þegar kemur að fiskveiðum á úthafinu á norðurskautinu. Við árslok 
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2010 höfðu 78 ríki fullgilt samninginn, þ.á.m. norðurskautsríkin átta.
144

 Með honum var 

lagður grundvöllur að alþjóðlegri veiðistjórnun til fyllingar ákvæða HRS. Samningurinn snýst 

um verndun deilistofna og víðförulla fiskistofna og stjórnun veiða úr þeim. Kjarni hans eru 

reglur um að strandríki og úthafsveiðiríki starfi saman á vettvangi svæðisbundinna 

fiskveiðistofnana að verndun og stjórnun veiða úr fiskstofnum sem eru bæði innan og utan 

lögsögu ríkjanna. Yfirlýst markmið samningsins er að tryggja langtímaverndun og sjálfbæra 

nýtingu deilistofna og víðförulla fiskistofna og byggist samningurinn í meginatriðum á fimm 

þáttum.
145

 Það er því ljóst að úthafsveiðisamningurinn styrkir verulega rammann um samstarf 

strandríkja og úthafsveiðiríkja í því skyni að tryggja sjálfbæra nýtingu fiskistofna á úthafinu, 

bæði á norðurheimskautssvæðinu og á öðrum hafsvæðum.   

 

4.3 Lagaleg álitaefni 

Eins og rakið hefur verið hér að framan þá er til nokkuð sterkur alþjóðlegur lagarammi utan 

um fiskveiðar. Eðli málsins samkvæmt gilda þær reglur einnig um hafsvæðin á 

norðurskautinu. Á þessum lagagrundvelli er t.d. fjöldi tvíhliða samninga milli 

norðurskautsríkja auk fjöldi fiskveiðisamtaka sem starfa við varðveislu og stjórnun fiskveiða 

á ákveðnum svæðum, þ.m.t. veiðar á deilistofnum, eins og rakið var í kafla 4.2.2. Þessi 

alþjóðlegi lagarammi hefur þó verið talinn að nokkru leyti samhengislaus og 

ófullnægjandi.
146

 Það eru því ýmsar lagalegar eyður sem huga þarf að í framtíðinni. Til 

dæmis getur sú staða komið upp að viðeigandi strandríki nái ekki samkomulagi um 

fiskveiðistjórnun ákveðins svæðis eða fiskistofn. Má sem dæmi nefna að enn hefur ekki náðst 

tvíhliða samkomulag milli viðeigandi ríkja varðandi fiskveiðar við Beauforthaf (Kanada og 

Bandaríkin) og Tjúktahaf (annars vegar Kanada og Grænland og hins vegar Rússland og 

Bandaríkin). Þá lúta mörg hafsvæði á norðurskautinu, og þ.a.l. fjöldi fiskistofna, engri 
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stjórnun veiða úr þeim skulu byggjast á, m.a. ákvæði um varúðarleið sem gerir ráð fyrir að ríki sýni sérstaka 

varúð þegar upplýsingar um viðkomandi stofn eru óvissar eða ónógar. Annar meginþáttur og kjarni 

samningsins eru reglur um samstarf ríkja. Þar er gert ráð fyrir að strandríki og úthafsveiðiríki starfi saman á 

vettvangi svæðisbundinna veiðistjórnunarstofnana. Þriðji meginþátturinn er ákvæði um að verndunar- og 

stjórnunarráðstafanir fyrir úthafið annars vegar og lögsögu ríkja hins vegar skuli vera samþýðanlegar. Fjórði 

meginþátturinn eru ákvæði um eftirlit og framkvæmdavald. Meginreglan er að eftirlit með skipum og 

veiðum er fyrst og fremst í höndum fánaríkisins, þ.e. þess ríkis þar sem skipið er skráð. Fimmti meginþáttur 

samningsins eru ákvæði um friðsamlega lausn deilumála, sbr. VIII. hluta þess. Þar kemur fram að ákvæði 

HRS um skyldubundna og bindandi lausn deilumála skuli gilda um deilur milli aðildarríkja 

úthafsveiðisamningsins.  
146

 International Governance and Regulation of the Marine Arctic, bls. 11. 
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sértækri fiskveiðistjórnun á vegum svæðisbundinna samtaka eins og þeim hefur verið lýst hér 

að framan.
147

  

Eins og rakið hefur verið hefur Norður-Íshafið og önnur hafsvæði á norðurskautinu að 

stórum hluta verið lokuð fyrir fiskveiðum vegna hafíss. Nú eru hins vegar horfur á að það 

opnist vegna hlýnandi loftslags og hjöðnunar ísbreiðunnar á norðurskautinu. Þessar 

breytingar munu hafa margvísleg áhrif á sjávarútveg á norðurslóðum næstu ár eða áratugi.
148

 

Ljóst er að hitastigið í hafinu á norðurskautinu mun hækka hlutfallslega meira en á öðrum 

hafsvæðum í heiminum og þá mun stóraukið magn af ferskvatni í Norður-Íshafi hafa áhrif á 

seltuhlutfall í hafinu. Slíkar breytingar munu m.a. hafa áhrif á fiskigöngur og tilfærslu á 

staðbundnum fiskistofnum.
149

 Taka má Ísland sem dæmi en nú þegar er farið að gæta 

breytinga á hafsvæðinu umhverfis landið, en útbreiðsla og stofnstærð nokkurra nytjastofna 

við Ísland hefur breyst nokkuð. Það sést sérstaklega í því að fjöldi suðlægari fiskitegunda 

veiðist innan 200 sjómílna efnahagslögsögunnar, en það virðist vera merki um aukna 

útbreiðslu suðlægra tegunda til norðurs.
150

 Það er því ljóst að miðað við þær öru breytingar 

sem eiga sér stað á norðurskautinu er erfitt að sjá hvernig hafsvæði norðurheimskauts-

svæðisins geti verið sjálfbært í framtíðinni án breytinga á hinum alþjóðlega lagaramma. 

Norðurskautsríkin verða að bregðast við og undirbúa lagalegan ramma utan um slíkar veiðar. 

Ef slíkt verður ekki gert býður það upp á langdregnar deilur ríkja um réttinn til þess að veiða 

á þessum nýju og breyttu hafsvæðum.
151

  

Komið hafa fram tillögur þess efnis að setja þurfi saman nýjan heildstæðan lagaramma í 

formi þjóðréttarsamnings, sérhannaður fyrir málefni og aðstæður norðurheimskautssvæðisins. 

Á þeim grundvelli yrði sett á laggirnar heildstætt og samrýmt fiskveiðistjórnunarkerfi fyrir öll 

hafsvæði norðurheimskautssvæðisins. Slíkur alþjóðlegur lagarammi þyrfti að vera lagalega 

bindandi og í fullu samræmi við ákvæði HRS. Þá væri nauðsynlegt að hafa alþjóðlega 

stofnun með lagalegt og stjórnmálalegt umboð til þess að samræma aðgerðir og tryggja 

vistkerfi hafsvæða norðurheimskautssvæðisins. Það liggur í augum uppi að hentugast væri að 

nýta í það hlutverk þá stöðu sem Norðurskautsráðið hefur í dag sem mikilvægasti 

samráðsvettvangurinn um málefni norðurslóða.  

Norðurskautsráðið hefur hingað til ekki lagt mikla áherslu á verndun fiskistofna og 

stjórnun fiskveiða. Ástæður þess eru aðallega þær að ótvírætt umboð skortir, en svo virðist 

                                                 
147

 International Governance and Regulation of the Marine Arctic, bls. 11 og E.J. Molenaar: „Arctic Fisheries 

Conservation and Management“, bls. 451-452. 
148

 Ísland á norðurslóðum, bls. 35.  
149

 E.J. Molenaar: „Arctic Fisheries Conservation and Management“, bls. 432. 
150

 Ísland á norðurslóðum, bls. 34.  
151

 International Governance and Regulation of the Marine Arctic, bls. 11 



 42 

sem aðildarríkin vilji ekki að ráðið taki beinan þátt í stjórnun og vernd fiskveiða á 

norðurskautinu. Eins og staðan er í dag sinnir Norðurskautsráðið fiskveiðistjórnun engan 

veginn svipað og svæðisbundin samtök eða aðrir samningar sem hefur verið lýst hér að 

framan.
152

 Ef slíku umboði og samþykki yrði hins vegar náð milli aðildarríkja ætti ráðið að 

geta orðið mikilvægur hluti af slíkum nýjum alþjóðlegum lagaramma. Nauðsynlegt væri þó 

að gera þar til gerðar breytingar á starfsemi og hlutverki þess. Má hér t.d. nefna þær tillögur 

að opna fyrir aðild annarra ríkja og samtaka, sbr. umfjöllun í kafla 6.2.2 um framtíðarþróun 

Norðurskautsráðsins, og tryggja þannig alþjóðlega sátt um málefni er varða norðurslóðir, 

þ.á.m. varðandi fiskveiðistjórnun.
153

  

 

4.4 Ísland 

Fiskveiðilögsaga Íslands er um 760 þúsund ferkílómetrar að stærð eða rúmlega sjö sinnum 

stærri en landið sjálft að flatarmáli. Þar er að finna nokkra af stærstu fiskistofnum Norður-

Atlantshafsins, m.a. þorskstofninn sem er langmikilvægastur, en loðnustofninn er að jafnaði 

stærstur í tonnum talið. Aðrir stórir deilistofnar ganga inn í íslensku fiskveiðilögsöguna, m.a. 

norsk-íslenska síldin, kolmunni og aðrir stofnar sem halda sig að nokkru leyti við 

lögsögumörkin, t.d. úthafskarfinn.
154

 

Árið 1990 samþykkti Alþingi samræmda heildarlöggjöf um fiskveiðistjórnun, sbr. lög nr. 

38/1990. Lögin komu á fót aflamarkskerfi þar sem hverju skipi er úthlutað leyfilegu 

aflamarki eða „kvóta“, sem táknar hlutdeild skipsins í leyfilegum heildarafla. Lögin um stjórn 

fiskveiða hafa tekið allmiklum breytingum frá því að þau tóku gildi árið 1991 og hafa því 

verið endurútgefin sem lög nr. 116/2006, en þau kveða á um almenn markmið 

fiskveiðistjórnunar. Í 1. gr. laganna kemur fram að „nytjastofnar á Íslandsmiðum eru sameign 

íslensku þjóðarinnar“ og að markmið laganna sé að „stuðla að verndun og hagkvæmri 

nýtingu þeirra og tryggja með því trausta atvinnu og byggð í landinu“. Þannig er sjálfbær 

nýting grundvallarreglan sem ber að framfylgja í íslensku fiskveiðilögsögunni. 

Ísland leggur mikla áherslu á virka þátttöku í alþjóðlegum samtökum og stofnunum sem 

gegna lykilhlutverki fyrir sjálfbæra nýtingu lifandi sjávarauðlinda í Norður-Atlantshafi og 

varðveislu vistkerfa hafsins. Má m.a. nefna Alþjóðahafrannsóknaráðið (e. International 

Council for the Exploration of the Sea - ICES), Alþjóðasiglingamálastofnunina (e. 

International Maritime Organization - IMO) og Alþjóðasjómælingastofnunina (e. 
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International Hydrographic Organisation - IHO), auk framangreindra stofnana á borð við 

NASCO, NAMMCO, NEAFC og NAFO.
155

  

Tvær síðastnefndu stofnanirnar gegna sérstaklega mikilvægu hlutverki fyrir 

fiskveiðistjórnun í næsta nágrenni Íslands og til norðurs, allt að norðurskautinu.
156

 NEAFC 

var í núverandi mynd komið á fót árið 1982 á grundvelli Samnings um samstarf varðandi 

fiskveiðar á Norðaustur-Atlantshafi.
157

 NEAFC starfar við hagnýtingu og stjórnun fiskveiða á 

Norðaustur-Atlantshafi til að tryggja sjálfbæra nýtingu lifandi sjávarauðlinda og til að koma í 

veg fyrir ofveiði fiskistofnanna. Samstarfið nær til allra deilistofna að undanteknum 

tegundum sem leita upp í ár. Umsjónarsvæði NEAFC nær til Norðaustur-Atlanthafs, Norður-

Íshafs og Barentshafs.
158

 Á vettvangi NEAFC hefur Ísland t.d. samþykkt samninga um 

veiðar, m.a. úr norsk-íslenska síldarstofninum, úr kolmunnastofninum milli ESB, Færeyja, 

Íslands og Noregs, á karfa á svæði NEAFC og að lokum samkomulag um veiðar á 

úthafskarfastofnunum á Reykjaneshrygg.
159

  

NAFO var stofnað árið 1979 á grundvelli Samnings um samstarf varðandi fiskveiðar á 

Norðvestur-Atlantshafi.
160

 NAFO sinnir í raun sama hlutverki og NEAFC, en eins og nafnið 

gefur til kynna hefur það annað umsjónarsvæði. Helsta markmið NAFO er að stuðla að bestu 

nýtingu, verndun og skynsamlegri stjórnun á fiskauðlindum í Norðvestur-Atlantshafi, sbr. 1. 

mgr. 2. gr. stofnsamningsins.  

 

4.4.1 Efnahagslögsagan 

Samkvæmt 3. gr. laga nr. 41/1979 um landhelgi, efnahagslögsögu og landgrunn nær íslenska 

veiðilögsagan 200 sjómílur frá grunnlínum umhverfis Ísland. Ákvæðið er því í fullu samræmi 

við 57. gr. HRS. Samkvæmt 1. mgr. 7. gr. sömu laga skal afmörkun efnahagslögsögu milli 

Íslands og annarra landa eftir atvikum ákveðin með samningum við hlutaðeigandi ríki. Skulu 

slíkir samningar jafnframt vera háðir samþykki Alþingis. Þá segir í 2. mgr. 7. gr. að þar til 
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annað verði ákveðið skuli efnahagslögsaga Íslands afmarkast af miðlínu þar sem skemmra er 

en 400 sjómílur milli grunnlínu Færeyja og Grænlands annars vegar og Íslands hins vegar.  

Við útfærslu efnahagslögsögunnar í 200 sjómílur árið 1975 ákváðu íslensk stjórnvöld að 

nota Grímsey og Kolbeinsey sem viðmiðunarpunkta við ákvörðun miðlínu milli Íslands og 

Grænlands og Hvalbak sem viðmiðunarpunkt við ákvörðun miðlínu milli Íslands og 

Færeyja.
161

 Dönsk stjórnvöld gerðu fyrirvara við þessa ákvörðun fyrir hönd Grænlands og 

Færeyja og ákvörðuðu miðlínurnar miðað við grunnlínur landanna án tillits til áðurnefndra 

eyja. Þar með urðu til tvö umdeild hafsvæði, annars vegar milli Íslands og Grænlands, um 

11.500 km² að stærð, og hins vegar milli Íslands og Færeyja, um 3.650 km² að stærð.
162

  

 

4.4.1.1 Grænland 

Á samningafundi íslenskra, danskra og grænlenskra embættismanna í Kaupmannahöfn 28. 

júní 1997 náðist samkomulag um afmörkun umdeilda hafsvæðisins norður af Kolbeinsey og 

var það undirritað þann 11. nóvember 1997. Í samkomulaginu felst viðurkenning á fullum 

áhrifum Grímseyjar við afmörkunina og kemur því allt áhrifasvæði eyjarinnar í hlut Íslands. 

Auk þess fær Ísland í sinn hlut 30% en Grænland 70% af áhrifasvæði Kolbeinseyjar. 

Niðurstaðan byggðist á heildarmati á öllum þeim þáttum sem höfðu áhrif á afmörkunina, svo 

sem grunnlínum, viðmiðunarpunktum, hversu háð löndin eru fiskveiðum, lengd viðkomandi 

stranda og nauðsyn stöðugleika og varanleika. Þá kemur einnig fram í athugasemdum með 

þingsályktunartillögunni um staðfestingu samningsins að það stuðlaði ekki síst að lausn 

málsins að bæði ríkin lögðu mikla áherslu á að varðveita og efla hið góða samband milli 

grannþjóðanna.
163

 

Í kjölfar framangreinds samkomulags frá 28. júní 1997 hófust samningaviðræður 

íslenskra, danskra, grænlenskra og norskra embættismanna um afmörkun hafsvæðisins milli 

Íslands, Grænlands og Jan Mayen. Um er að ræða tiltölulega lítið þríhyrnt hafsvæði þar sem 

lögsaga ríkjanna þriggja skerst og náðist samkomulag um það í október 1997. Svæði þetta 

afmarkast af þremur markalínum, í fyrsta lagi miðlínunni milli Íslands og Grænlands 

samkvæmt samkomulaginu frá 28. júní 1997, í öðru lagi markalínunni milli Íslands og Jan 

Mayen
164

 og í þriðja lagi markalínunni milli Grænlands og Jan Mayen. Hafsvæðinu er skipt 

                                                 
161

 Sjá 1. gr. reglugerðar nr. 299/1975 um fiskveiðilandhelgi Íslands.  
162

 Alþt. 1997–98, A-deild, bls. 4369-4371. 
163

 Alþt. 1997–98, A-deild, bls. 4369-4371.  
164

 Miðast við 200 sjómílna lögsögu frá meginlandi Íslands og Kolbeinseyjar í áttina að Jan Mayen skv. 

samkomulagi frá 28. maí 1980 milli Íslands og Noregs um fiskveiði- og landgrunnsmál og samkomulagi sem 

leitt er af því frá 22. október 1981 um landgrunnið á svæðinu milli Íslands og Jan Mayen.  



 45 

niður í þrjá hluta þannig að 35% koma í hlut Íslands, 35% í hlut Danmerkur/Grænlands og 

30% í hlut Noregs.
165

 

   

4.4.1.2 Færeyjar 

Þann 25. september 2002 lauk afmörkun efnahagslögsögu Íslands gagnvart lögsögu 

nágrannalandanna en þá náðist samkomulag um afmörkun hins umdeilda hafsvæðis milli 

Íslands og Færeyja. Þar sem aðstæður á hafsvæðinu milli Íslands og Færeyja eru á margan 

hátt frábrugðnar aðstæðum á hafsvæðinu milli Íslands og Grænlands var tekið fram í 

samningnum að hann hefði ekki fordæmisgildi að því er varðar afmörkun þessa hafsvæðis.
166

  

Í samkomulaginu frá 25. september 2002 felst að nyrðri hluti umdeilda svæðisins milli 

Íslands og Færeyja, sem nemur um 2/3 hlutum af svæðinu í heild, skiptist þannig að Ísland 

fær 60% í sinn hlut en Færeyjar 40%. Syðsti hluti umdeilda svæðisins, sem nemur um 1/3 af 

svæðinu í heild, skiptist hins vegar jafnt á milli aðila. Vegna sérstakra aðstæðna á syðsta hluta 

svæðisins var um það samið að aðilar heimiluðu fiskiskipum hvors annars veiðar á sínum 

hluta svæðisins og er því í raun um sameiginlegt nýtingarsvæði landanna tveggja að ræða.
167
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5 Ólífrænar auðlindir 

5.1 Almennt 

Þann mikla áhuga sem alþjóðasamfélagið hefur á norðurheimskautssvæðinu má að miklu 

leyti rekja til þróunar loftslagsbreytinga og afleiðinga þeirra. Íshettan í Norður-Íshafi hefur 

hopað mikið síðustu árin og talið er að hafið kunni e.t.v. að verða íslaust í náinni framtíð.
168

 

Það gæti orðið kaldhæðni örlaganna að þessi mikla bráðnun norðurskautsíss komi til með að 

veita mönnum aðgang að auknu jarðefnaeldsneyti sem einmitt átti stóran þátt í að hraða 

bráðnuninni.  

Vegna bráðnunar íssins er vonast til að mögulegt verði að nýta þær olíu- og gasauðlindir 

sem eru á botni Norður-Íshafsins. Bandarískir jarðvísindamenn hafa áætlað að líklega séu um 

18% allra ófundinna olíulinda í heiminum og 30% af náttúrulegu gasi á norðurheimskauts-

svæðinu. Það eru því gríðarlegir hagsmunir í húfi fyrir aðliggjandi strandríki, þ.e. Bandaríkin, 

Danmörku f.h. Grænlands, Kanada, Noreg vegna Svalbarða og að lokum Rússland. Ísland er 

aftur á móti of langt í suðri til þess að stjórnvöld geti gert tilkall til nokkurra 

landgrunnsréttinda á Norður-Íshafi.
169

  

Fjölmiðlar fjölluðu mikið um það á sínum tíma þegar Rússar komu fána sínum fyrir á 

hafsbotninum á norðurskautinu í ágúst 2007.
170

 Þessi aðgerð Rússa hefur verið talin marka 

ákveðin tímamót í mannkynssögunni því í kjölfarið fóru sérfræðingar að tala um að ekki 

væru til nein landsvæði eftir á Jörðinni opin fyrir töku (l. terra nullius).
171

 Þessi aðgerð Rússa 

beindi þó augum heimsbyggðarinnar til málefna norðurskautsins þar sem Rússar gáfu mjög í 

skyn að þeir myndu gera tilkall til allra auðlinda á svæðinu í náinni framtíð.
172

 Slíkt tilkall 

mun þó verða meðhöndlað í samræmi við alþjóðalög, aðallega HRS, enda hafa Rússar 

tilkynnt að þeir muni lúta reglum og lögum hafréttar.
173

  

Í næsta kafla verður farið ítarlega í það hvaða reglur hafréttar gilda um lögsögu yfir 

hafsbotninum, en í stuttu máli má segja að strandríki eiga sjálfkrafa landgrunn að 200 

sjómílum skv. ákvæðum HRS. Það eru því um sömu mörk að ræða og ytri mörk 

efnahagslögsögunnar. Þar fyrir utan fellur hið alþjóðlega hafsbotnssvæði. Við tilteknar 

náttúrulegar aðstæður geta ríki hins vegar átt réttindi til víðáttumeiri landgrunns út frá strönd 
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sinni. Þau ríki geta þá krafist útvíkkunar á skilgreindu landgrunni. Það skal gert með því að 

senda landgrunnsnefnd Sameinuðu þjóðanna ítarlega greinargerð um þessi ytri mörk 

landgrunnsins. Landgrunnsnefndin fer yfir greinargerð ríkisins og kemur með tillögur að 

lausn málsins. Þar er semsagt aðeins um tillögur að ræða, en strandríkin geta ákvarðað 

landgrunnsmörkin á endanlegan og bindandi hátt á grundvelli þessarra tillagna.  

Það er því ljóst að ákvæði hafréttar, þá sérstaklega HRS, gera það að verkum að 

norðurskautsríkin reyna nú eftir fremsta megni að safna vísindalegum gögnum og þannig 

koma með rök til að stækka landgrunn sitt sem allra mest. Í þeirri „baráttu“ verður 

mikilvægast að færa sönnur á lögsögu yfir nokkrum neðansjávarhryggjum á Norður-Íshafinu. 

Sá hluti sem kann að hafa afgerandi þýðingu við ákvörðun lögsögumarka á norðurskautinu er 

hinn s.k. Lomonosov-hryggur, kenndur við rússneska vísindamanninn Mikhail Lomonosov 

sem var uppi á 18. öld. Aðrar mikilvægar neðansjávarmyndanir á norðurskautinu eru t.d. 

Alpha-Mendeleev-hryggurinn og Gakkel-hryggurinn, einnig kenndir við Rússa, þ.e. 

efnafræðinginn Dimitri Mendeleev og haffræðinginn Yakov Gakkel. Nánar verður fjallað um 

helstu deilur vegna landgrunnsins á norðurskautinu í kafla 5.3.  

Eins og að framan var nefnt þá er Ísland of langt í suðri til þess að geta gert tilkall til 

landgrunnsréttinda á Norður-Íshafi. Á norðurslóðum gera Íslendinga hins vegar tilkall til 

landgrunnsréttinda utan 200 sjómílna í suðurhluta Síldarsmugunnar. Enn fremur njóta 

Íslendingar landgrunnsréttinda á sameiginlega nýtingarsvæðinu milli Íslands og Jan Mayen 

samkvæmt Jan Mayen-samningnum frá 1981. Íslensk stjórnvöld gera sér vonir um að þar 

megi finna jarðgas og olíu, en svæðið var boðið út til olíuleitar í janúar 2009.
174

  

Ekki eru forsendur fyrir frekari landgrunnskröfum Íslendinga utan 200 sjómílna í norðri en 

Ísland hefur rétt til að nýta auðlindir á landgrunni Svalbarða í samræmi við jafnræðisreglu 

Svalbarðasamningsins.
175

 Það er þó vert að nefna að Ísland gerir tilkall til víðáttumikilla 

landgrunnssvæða í suðurátt, þ.e. á Reykjaneshrygg og á Hatton-Rockall-svæðinu. Ísland gerir 

eitt ríkja kröfu til landgrunnsréttinda á Reykjaneshrygg en á Hatton-Rockall-svæðinu gera 

einnig Bretland, Írland og Danmörk f.h. Færeyja tilkall til landgrunnsréttinda. Réttarstaða 

þess svæðis er því óljós.
176

 Þar sem landgrunnsréttindi Íslands á þessum svæðum falla ekki 

undir norðurslóðir þá er sú umfjöllun ekki viðfangsefni þessarar ritgerðar. Nánar verður 

fjallað um stöðu Íslands í kafla 5.4.  
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5.2 Lagaleg umgjörð landgrunnsins 

5.2.1 Söguleg þróun 

Fram undir lok síðari heimsstyrjaldarinnar var talið að allur hafsbotninn væri alþjóðlegt 

svæði, þ.e. ekki var gerður greinarmunur á landgrunninu og hinum djúpa hafsbotni. 

Strandríki réðu hins vegar yfir botninum innan landhelgi sinnar. Landhelgin var á þessum 

tíma almennt þrjár sjómílur en vegna tækniframfara jókst áhugi strandríkja á nýtanlegum 

auðlindum á landgrunninu utan hennar.
177

 Árið 1944 lýstu t.d. stjórnvöld í Argentínu yfir 

sérstöku málmavinnslusvæði á landgrunni sínu og árið 1945 kom til hin s.k. Truman-

yfirlýsing, sem átti eftir að hafa mikla þýðingu fyrir baráttu strandríkja fyrir auknum 

landgrunnsréttindum.
178

 

Í yfirlýsingunni, sem Harry S. Truman þáverandi forseti Bandaríkjanna gaf út, kom fram 

að Bandaríkin áskildu sér bæði lögsögu og yfirráðarétt yfir landgrunni sínu utan 

landhelginnar. Í yfirlýsingunni kom fram að Bandaríkin teldu sig eiga rétt á að stjórna 

nýtingu auðlinda á landgrunninu utan landhelgi sinnar, en miðað var við 100 faðma eða um 

200 metra dýpi. Landgrunnsyfirlýsing Truman átti eftir að skapa mikilvægt fordæmi því á 

komandi árum komu önnur strandríki með svipaðar yfirlýsingar, enda töldu strandríkin 

eðlilegt og sanngjarnt að eignarréttur þeirra næði einnig til landgrunnsins utan landhelginnar. 

Þessi regla varð á skömmum tíma að þjóðréttarvenju því fá ríki mótmæltu þessarri útvíkkun. 

Hins vegar var hvergi ákveðið hversu langt út fyrir landhelgina landgrunnið ætti að fara.
179

 

Til dæmis má nefna að Suður- og Mið-Ameríkuríkin Argentína og El Salvador lýstu ekki 

aðeins yfir lögsögu yfir landgrunninu út fyrir landhelgina heldur einnig yfir hafinu ofan þess. 

Þá lýstu Síle og Perú, sem hafa í raun ekkert almennilegt landgrunn, yfir fullveldislögsögu 

yfir öllum hafsbotninum, hafinu og lofthelginni allt að 200 sjómílum frá venjulegum 

grunnlínum. Þetta féll mjög í grýttan jarðveg hjá öðrum ríkjum enda í algjörri andstöðu við 

þær réttarheimildir er giltu þá í þjóðarétti. Staða landgrunnsins var því óviss um nokkurn 

tíma, eða fram til ársins 1958.
180

  

Á fyrstu hafréttarráðstefnu Sameinuðu þjóðanna árið 1958 var samþykktur Samningur um 

landgrunnið.
181

 Samningurinn staðfesti rétt strandríkja til að nýta auðlindir landgrunnsins, en 
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landgrunnið varð þó ekki hluti af viðkomandi strandríki fyrr en árið 1982 með tilkomu HRS. 

Þar fengu ríki í fyrsta sinn skjalfest hver réttindi þeirra væru á þessu hafsbotnssvæði.
182

 

 

5.2.2 Hafréttarsáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Landgrunnssvæðið er í stuttu máli framlenging landmassa strandríkis neðansjávar. Fræðilega 

séð er það samsett af grunninum, hlíðinni og hlíðardrögunum (mynd 7). Til landgrunns-

svæðisins telst hins vegar ekki djúpsævisbotninn.
183

  

 

 

Mynd 7 Landgrunnssvæðið.
184

 

 

Ákvæði um landgrunnið er að finna í VI. hluta HRS en í 1. tölul. 76. gr. er að finna hina 

almennu skilgreiningu landgrunnsins: 

 

Landgrunn strandríkis tekur yfir hafsbotn og botnlög neðansjávarsvæðanna sem ná utan 

landhelgi þess til allrar eðlilegrar framlengingar á landsvæði þess allt að ytri brún 

landgrunnssvæðisins eða allt að 200 sjómílum frá grunnlínunum sem víðátta landhelginnar er 

mæld frá þar sem ytri brún landgrunnssvæðisins nær ekki svo langt út. 

 

Samkvæmt þessu gerir skilgreiningin ráð fyrir að landgrunnið nái allt til ytri marka hins 

náttúrulega landgrunnssvæðis. Þó er ljóst að umtalsverð takmörkun er á þessu, sbr. umfjöllun 

síðar um beitingu írsku aðferðarinnar. Það er þó ákveðinn öryggisventill í þessu ákvæði því 

landgrunnið skal ávallt ná a.m.k. 200 sjómílur frá grunnlínum jafnvel þegar náttúruleg 
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skilyrði eru ekki til staðar.
185

 Þessi lágmarksregla, sem er lögfræðileg skilgreining en ekki 

jarðfræðileg, gildir þó eðli málsins samkvæmt ekki þegar skemmra en 400 sjómílur er á milli 

mótlægra ríkja. Samkvæmt 83. gr. HRS skulu ríkin þá semja um landgrunnsmörk milli sín, 

sbr. umfjöllun síðar.
186

  

 

5.2.2.1 Ytri mörk 

Það getur verið allflókið að skilgreina ytri mörk landgrunnssvæðisins, þ.e. þegar það nær út 

fyrir 200 sjómílur. Hér á eftir verður stuttlega reynt að útskýra framkvæmdina á einfaldaðan 

hátt (mynd 8).
187

  

 

 

Mynd 8 Afmörkun ytra landgrunnssvæðisins miðað við írsku aðferðina.
188

  

 

Til að byrja með þarf að staðsetja hlíðarfótinn. Samkvæmt b-lið 4. tölul. 76. gr. HRS skal 

hlíðarfóturinn ákvarðaður þar sem mesti hallabreytingarstaðurinn er á lægsta hluta hlíðarinnar 

ef annað sannast ekki.
189

  

 

Tvær aðferðir eru síðan fyrir hendi til að ákvarða ytri mörk landgrunnssvæðisins samkvæmt 

írsku formúlunni svonefndu […]. Samkvæmt annarri aðferðinni eru dregnar beinar línur að 

hámarkslengd 60 sjómílur milli fastra punkta þar sem þykkt setlaga við hvern punkt er a.m.k. 

1% af fjarlægðinni frá punktinum til hlíðarfótar, sbr. a-lið (i) 4. tl. og 7. tl. 76. gr. Sem dæmi má 

nefna að ákvarða má punkt sem er í 100 sjómílna fjarlægð frá hlíðarfæti ef þykkt setlaganna þar 
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er a.m.k. 1 sjómíla. Samkvæmt hinni aðferð írsku formúlunnar eru dregnar beinar línur að 

hámarkslengd 60 sjómílur milli fastra punkta sem ekki eru lengra en 60 sjómílur frá 

hlíðarfætinum, sbr. a-lið (ii) 4. tl. og 7. tl. 76. gr.
190

 

 

Hverju strandríki er heimilt að velja sér sína eigin leið eftir því hvor þeirra gefur 

hagstæðari útkomu, þ.e. stærra landgrunn. Strandríkjum er jafnframt heimilt að nota báðar 

aðferðirnar á mismunandi stöðum á landgrunni sínu, allt eftir því hvor gefur hagstæðasta 

niðurstöðu.  

Enn ein takmörkunin er á hámarksvíðáttu landgrunnsins því samkvæmt 5. tölul. 76. gr. 

HRS skulu landgrunnsréttindi strandríkis ekki ná lengra en 350 sjómílur frá grunnlínum eða 

100 sjómílur frá 2.500 metra jafndýptarlínunni (mynd 9).  

 

 

Mynd 9 Hámarksvíðátta landgrunnsins.
191

 

 

Hverju strandríki er heimilt að velja sér þá leið sem það telur hagstæðasta í hverju tilviki 

fyrir sig. Ef seinni aðferðin er notuð, þ.e. 100 sjómílur frá 2.500 metra jafndýptarlínunni, þá 

er jafnframt mögulegt að landgrunnið nái lengra út en 350 sjómílur. Það er þó gerð 

undantekning í 1. málsl. 6. tölul. 76. gr. HRS þess efnis að ytri mörk landgrunnsins á 

neðansjávarhryggjum verði aldrei lengra en 350 sjómílur frá grunnlínunum. Það er því ekki 

hægt að beita dýptarlínumarkinu til þess að auka landgrunnið þar. Þetta gildir þó ekki um 

neðansjávarhæðir sem eru náttúrlegir hlutar landgrunnssvæðisins, svo sem hásléttur, bungur, 
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kolla, grunn og rana þess, sbr. 2. málsl. 6. tölul. 76. gr. HRS. Að framansögðu er því ljóst að 

leggjast þarf í mikla og sérhæfða rannsóknar- og tæknivinnu til þess að afmarka ytri mörk 

landgrunnssvæðis.  

 

5.2.2.2 Afmörkun milli mótlægra eða aðlægra ríkja 

Það reyndist eitt af erfiðustu úrlausnarefnum á hafréttarráðstefnunni að ákveða hvernig bæri 

að afmarka landgrunn milli mótlægra eða aðlægra ríkja. Ríkin á ráðstefnunni skiptust í tvær 

fylkingar að þessu leyti. Annars vegar voru ríkin sem vildu miðlínu í samræmi við 

Genfarsamninginn frá 1958, þ.e. miðlínu milli grunnlína aðila nema sérstakar aðstæður 

réttlættu aðra niðurstöðu. Hins vegar voru ríki sem vildu að tillit yrði tekið til 

sanngirnissjónarmiða og staðhátta allra. Afstaða síðari hópsins var í samræmi við niðurstöðu 

Alþjóðadómstólsins í Haag í hinu s.k. Norðursjávarmáli
192

 frá árinu 1969.
193

  

Í ákvæðum HRS um afmörkun landgrunnsins milli mótlægra eða aðlægra ríkja er 

miðlínunnar hvergi beint getið. Í 1. tölul. 83. gr. HRS segir að afmörkuninni skuli koma í 

kring með samningi á grundvelli þjóðaréttar, eins og getið er í 38. gr. samþykktar 

Alþjóðadómstólsins, svo sanngjarnri lausn verði náð. Þetta ákvæði er mjög almenns eðlis og 

veitir því ríkjum fáar leiðbeiningar um það hvernig eigi að draga slík mörk. Í framkvæmd 

hefur miðlínan þó nokkurt venjugildi og er því oft notuð til viðmiðunar í samningaviðræðum 

ríkja og við dómaframkvæmd. Er þá fyrst dregin miðlína milli ríkjanna og síðan eru ýmis 

atriði skoðuð sem gætu haft áhrif á staðsetningu hennar, oft landfræðilegar aðstæður eins og 

t.d. eyjur eða klettar undan ströndum ríkjanna og lengdarhlutfall aðliggjandi strandlengja 

þeirra.
194

  

Að lokum er vert að nefna að skv. 83. gr. HRS fara viðkomandi ríki sjálf með afmörkun 

landgrunns sín á milli. Slíkar deilur fara því ekki fyrir landgrunnsnefndina, sbr. 10. tölul. 76. 

gr. HRS og 9. gr. II. viðauka þess.  
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5.2.2.3 Landgrunnsnefndin 

Eins og nefnt hefur verið skal strandríki senda landgrunnsnefnd Sameinuðu þjóðanna ítarlega 

greinargerð þegar það hyggst ákvarða ytri mörk landgrunns síns, þ.e. fyrir utan 200 sjómílur. 

Í II. viðauka HRS segir frá eðli og hlutverki nefndarinnar. Samkvæmt 1. tölul. 2. gr. HRS 

skal nefndin skipuð 21 manni sem hver um sig skal vera sérfræðingur í jarðfræði, 

jarðeðlisfræði eða sjómælingum. Lögfræðimenntun er því ekki skilyrði þó svo það sé stórt 

hlutverk nefndarinnar að túlka lagagreinar HRS. Nefndarmennirnir geta því oft og tíðum 

staðið frammi fyrir erfiðum verkefnum þar sem vísindaleg túlkun skarast oftar en ekki á við 

hina lögfræðilegu túlkun. Þá eru sérfræðingarnir valdir þannig að þeir komi sem víðast hvar 

að úr heiminum.
195

 

Samkvæmt 8. tölul. 76. gr. HRS, sbr. 4. gr. II. viðauka, skulu strandríki leggja upplýsingar 

um þessi mörk fyrir landgrunnsnefndina innan 10 ára frá því að viðkomandi ríki tók í gildi 

samninginn. Landgrunnsnefndin tók hins vegar ekki til starfa fyrr en árið 1997 og það var 

fyrst þann 13. maí 1999 sem nefndin samþykkti hinar vísindalegu og tæknilegu viðmiðunar-

reglur sínar. Það var því tekin ákvörðun um að fresturinn skyldi hefjast 13. maí 1999 fyrir 

þau ríki sem höfðu tekið HRS í gildi fyrir þá dagsetningu. Í júlí 2008 var fresturinn rýmkaður 

á ný með sérstöku tilliti til vandkvæða þróunarríkja við að virða 10 ára frestinn.
196

 

Í 3. gr. viðaukans kemur fram að nefndin skuli yfirfara öll þau gögn og það efni sem 

strandríki leggja fram. Nefndin skilar svo tillögum að ytri mörkum landgrunns utan 200 

sjómílna til strandríkis sem síðan ákveður mörkin á grundvelli þessara tillaga. Ríki er ekki 

skylt að ákvarða mörkin í fullu samræmi við tillögurnar en skal hafa hliðsjón af þeim. 

Nefndin hefur því ekkert dómsvald og kveður ekki upp úrskurði.
197

 Í 8. gr. viðaukans segir 

svo að ef strandríkið sætti sig ekki við tillögur nefndarinnar skuli það innan hæfilegs tíma 

leggja endurskoðað eða nýtt erindi fyrir hana. HRS kveður ekki á um það hvað skal gera ef 

strandríki er enn ósátt við tillögurnar.
198

  

Ályktanir landgrunnsnefndarinnar eru einungis tillögur og þ.a.l. ekki bindandi. Það mætti 

því leiða líkur að því að hlutverk hennar sé takmarkað og óljóst hvaða þýðingu tilvist hennar 

hefur. Talið hefur verið að einn helsti kostur nefndarinnar sé að hún dregur úr líkum á deilum 

um ákvörðun strandríkja á víðáttu landgrunns síns. Þannig veitir hún strandríkinu aðhald við 
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ákvarðanir þess, auk þess sem hún gefur öðrum ríkjum til kynna hvort nefndin telur rétt 

staðið að málum af hálfu strandríkisins.
199

  

 

5.2.2.4 Réttindi og skyldur ríkja 

Áður en farið verður í helstu lagalegu landgrunnsdeilurnar á norðurskautinu er mikilvægt að 

fjalla stuttlega um réttarstöðu strandríkis, þ.e. hvaða réttindi og skyldur það hefur vegna 

landgrunnsins. HRS tekur að miklu leyti upp ákvæði Genfarssamningsins um landgrunn frá 

1958 þegar kemur að réttindum ríkja, en helstu ákvæði eru að finna í VI. kafla HRS.
200

  

Grundvallarreglan kemur fram í 1. tölul. 77. gr. HRS, en þar kemur fram að „strandríkið 

beitir fullveldisréttindum yfir landgrunninu að því er varðar rannsóknir á því og hagnýtingu 

náttúruauðlinda þess“. Að vissu leyti má því segja að réttur ríkis til landgrunnsins sé 

takmarkaður, þ.e. til rannsókna og nýtingar, en hafa ber í huga að þetta eru sérréttindi þannig 

að ekkert annað ríki má rannsaka eða hagnýta náttúruauðlindir þess án skýlauss samþykkis 

strandríkisins, sbr. 2. tölul. 77. gr. HRS.
201

  

Samkvæmt 4. tölul. 77. gr. HRS teljast til náttúruauðlinda „jarðefnaauðlindir og aðrar 

ólífrænar auðlindir hafsbotnsins og botnlaganna ásamt lífverum í flokki botnsetutegunda, 

þ.e.a.s. verum sem á nýtingarstigi eru annað hvort hreyfingarlausar á eða undir hafsbotninum 

eða geta ekki hreyft sig nema í stöðugri snertingu við hafsbotninn eða botnlögin“. Ólífrænar 

auðlindir geta t.d. verið olía, gas, ýmis jarðefni og málmar. Botnsetutegundir geta t.d. verið 

kórallar, svampar, ígulker, ostrur, kræklingar og ýmsar aðrar tegundir skelfiska.
202

  

Til þess að nýta auðlindir landgrunnsins er oftast nauðsynlegt og óhjákvæmilegt að byggja 

ýmis mannvirki, t.d. borpalla. Í fullveldisrétti strandríkja felst því m.a. einkaréttur til að gera 

tilbúnar eyjar, setja upp útbúnað og byggja mannvirki á landgrunninu, sbr. 80. gr., sbr. 60. gr. 

HRS. Samkvæmt 80. gr., sbr. 60. gr. HRS, getur strandríki veitt öðrum ríkjum leyfi til slíkrar 

mannvirkjagerðar. Borun landgrunns getur farið fram frá sérstaklega búnum skipum eða 

fljótandi prömmum. Samkvæmt 81. gr. HRS skulu strandríki hafa einkarétt á að heimila og 

setja reglur um boranir á landgrunninu í hvaða tilgangi sem vera skyldi.
203

  

Varðandi skyldur ríkis þá má m.a. nefna að hvert ríki skal, skv. 84. gr. HRS, sýna línur ytri 

marka landgrunnsins og markalínurnar á kortum í mælikvarða eða -kvörðum sem nægja til að 
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ganga megi úr skugga um staðsetningu þeirra. Þá er sú skylda lögð á ríki, skv. 3. tölul. 83. gr. 

HRS, að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að ná hagnýtri bráðabirgðalausn og leysa mál 

friðsamlega þegar afmörkun landgrunnsins milli ríkja með mótlægum eða aðlægum 

ströndum, sbr. 1. tölul. 83. gr. HRS, næst ekki.
204

  

 

5.3 Lagaleg álitamál um norðurskautið 

Fimm norðurskautsríki eru í stöðu til þess að stækka ytri mörk landgrunns síns á Norður-

Íshafinu, í fullu samræmi við 76. gr. HRS. Þau eru Bandaríkin, Danmörk f.h. Grænlands, 

Kanada, Noregur og Rússland. Ríkin fimm eru öll líkleg til þess að gera tilkall til slíkra ytri 

marka, en hingað til hafa aðeins Rússland og Noregur lagt gögn fyrir landgrunnsnefndina.
205

 

Sum þessi ríki eru einnig í aðstöðu til þess að stækka landgrunn sitt inn á önnur svæði en á 

Norður-Íshafinu. Meðal svæða má t.d. nefna Norðaustur-Atlantshafið, en þar hafa Íslendingar 

m.a. reynt að fá viðurkennt landgrunn. Í næstu köflum verður farið nánar í landgrunnskröfu 

ríkjanna á norðurskautinu og reynt að rýna í helstu lagalegu deilurnar sem þar er að finna. 

 

5.3.1 Rússland 

Þann 20. desember 2001 lögðu Rússar fyrstir aðildarríkja inn gögn um ytri mörk landgrunns 

síns til landgrunnsnefndarinnar (mynd 10).
206

 Tillagan varðaði fjögur mismunandi svæði, tvö 

á norðurskautinu (Barentshaf og miðhluti Norður-Íshaf) og tvö önnur á Norðvestur-

Kyrrahafinu (Berings- og Okhotskhaf). Fjögur ríki, þ.e. Bandaríkin, Danmörk f.h. Grænlands, 

Kanada og Noregur, mótmæltu þessum tillögum Rússa. Í fyrsta lagi mótmæltu þau vegna 

þess að erfitt var að átta sig á þeim upplýsingum og gögnum sem Rússar komu með, í öðru 

lagi tóku ríkin ekki undir túlkanir Rússa á jarðfræðilegum gögnum
207

 og í þriðja lagi töldu 

ríkin að það væri mikilvægt að mótmæla strax slíkum kröfum til þess að útiloka þann 

möguleika að kröfur Rússa yrðu samþykktar vegna tómlætis annarra ríkjanna.
208
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Mynd 10 Landgrunnskröfur Rússa á Norður-Íshafinu.
209

 

 

Í tillögum landgrunnsnefndarinnar frá 8. október 2002 voru gerðir fyrirvarar við ytri mörk 

Rússa í Barentshafi. Einnig var mælt með því að Rússar legðu inn nýja og bætta umsókn 

varðandi landgrunn Norður-Íshafsins. Í kjölfar þessa stórefldu Rússar rannsóknir sínar og 

söfnuðu saman jarðvegssýnum og jarðfræðigögnum til að geta fengið sem heildstæðasta 

mynd af hafsbotninum í Norður-Íshafi. Þannig fengju þeir sterkari rök fyrir 

landgrunnskröfum sínum.
210

  

 

5.3.1.1 Barentshaf 

Norðmenn og Rússar hafa átt í viðræðum um markalínu milli landanna í Barentshafi allt frá 

árinu 1974. Norðmenn hafa viljað nota miðlínu milli landanna en Rússar viljað draga línu í 

samræmi við tilskipun Sovétstjórnarinnar frá árinu 1926. Hafsvæðið sem deilt er um þekur 

175 þúsund ferkílómetra og nær á milli Svalbarða og rússneska eyjaklasans Novaja Zemlya 

alla leiðina inn á Norður-Íshafið. Landgrunnið á þessu svæði þekur allt Barentshafið og það 
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er talið fullvíst að þar finnist gríðarlega miklar olíu- og gasauðlindir. Því hefur verið nokkur 

spenna í samskiptum ríkjanna um lögsögu yfir auðlindunum.
211

  

Í tillögum landgrunnsnefndarinnar frá 8. október 2002 voru gerðir fyrirvarar við þau ytri 

mörk sem Rússar krefjast í Barentshafi. Nefndin lagði til að fulltrúar ríkjanna tveggja leituðu 

sjálfir leiða til lausnar á deilunni og sendu síðar landgrunnsnefndinni kort og gögn um ytra 

landgrunn á svæðinu.
212

 Þann 15. september 2010 skrifuðu Rússar og Norðmenn undir 

samning um skiptingu Barentshafsins og Norður-Íshafsins á milli landanna. Niðurstaða í 

þessari áratugalöngu deilu liggur því loks fyrir að segja má, en enn á þó eftir að vinna að 

tæknilegum frágangi. Að því loknu þarf samningurinn að verða samþykktur af þjóðþingum 

beggja landanna til þess að hann taki gildi. Í samningnum er gert ráð fyrir að hafsvæðinu 

verði skipt í tvo næstum jafnstóra hluta. Í samningnum er jafnframt að finna ákvæði um 

samvinnu á sviði fiskveiða á svæðinu. Þannig er tryggt að nákvæmar reglur um stjórn og 

nýtingu auðlinda verði settar, komi til þess að olíu- eða gasæð liggi yfir markalínu 

ríkjanna.
213

  

 

5.3.1.2 Miðhluti Norður-Íshafsins 

Ein stærsta og mikilvægasta landgrunnsdeilan á norðurskautinu er um lögsögu yfir miðhluta 

Norður-Íshafsins. Rússar telja að stór hluti hafsbotns Norður-Íshafsins, út frá Lomonosov- og 

Alpha-Mendeleev-hryggjunum, sem ná frá ströndum Síberíu yfir norðurpólinn að Grænlandi 

og Kanada (mynd 11), sé náttúruleg framlenging á landgrunni þeirra, þ.e. hluti af evróasíska 

landflekanum, og falli því undir rússneska lögsögu.
214

 Eins og nefnt var hér að framan þá 

gagnrýndu Bandaríkin, Danmörk f.h. Grænlands, Kanada og Noregur landgrunnskröfur 

Rússa fyrir landgrunnsnefndinni. Bandaríkjamenn mótmæltu sérstaklega túlkun Rússa 

varðandi Lomonosov-hrygginn á miðhluta Norður-Íshafsins.
215

 Héldu þeir því fram að þessir 

hryggir væru sjálfstæðir hlutar af Norður-Íshafinu, en ekki náttúrulegur hluti af landmassa 

Rússlands eða annars ríkis.
216
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Mynd 11 Lomonosov- og Alpha-Mendeleev-hryggirnir undir Norður-Íshafinu. Örvarnar 

vísa á staði þar lægðir eru í landgrunninu.
217

 

 

Einn erfiðasti þáttur 76. gr. HRS er túlkunin á því hvort neðansjávarhryggur eða -hæð geti 

verið skilgreind sem náttúruleg framlenging af landgrunni strandríkis (e. test of 

appurtenance). Ákvæði HRS, sérstaklega 76. gr. hans, eru ekki skýr að þessu leyti og 

skilgreina því miður ekki nægilega vel hugtök eins og úthafshryggi djúpsævisbotnsins, 

neðansjávarhæðir og hásléttur, bungur, kolla, grunn og rana landgrunnsins (sbr. orðalag í 6. 

tölul. 76. gr. HRS). Til dæmis eru fáar lýsingar á jarðfræðilegum eiginleikum þessara 

fyrirbæra.
218

  

Landgrunnsnefndin hefur reynt að skýra þessi álitaefni í leiðbeiningarreglum sem hún gaf 

út árið 1999.
219

 Nefndin komst þó að því að það væri miklum erfiðleikum háð að skilgreina 

fyrirfram mismunandi gerðir hryggja. Þess vegna var ákveðið að hvert mál varðandi hryggi 

yrði metið sérstaklega.
220
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Eins og fram kemur í kafla 2.2.1 þá er kveðið á um hámarksyfirráðasvæði ríkja yfir 

landgrunni sínu í 5. tölul. 76. gr. HRS. Þar er annars vegar miðað við 350 sjómílur frá 

grunnlínum eða hins vegar notast við blandaðan mælikvarða fjarlægðar og dýptar, þ.e. 100 

sjómílur frá 2.500 metra jafndýptarlínu. Ef náttúrulegar aðstæður leyfa og byggt er á síðari 

takmörkun ákvæðisins er mögulegt að ytri mörk landgrunnsins nái lengra en 350 sjómílur. Í 

tilvikum þar sem neðansjávarhryggur liggur í nágrenni strandríkis gæti reglan því leitt til þess 

að strandríkið geti gert kröfur um verulega aukningu landgrunns. Til að koma í veg fyrir þetta 

er tekið fram í 6. tölul. 76. gr. HRS að mörk landgrunnsins á neðansjávarhryggjum skuli ekki 

vera lengra en 350 sjómílur frá grunnlínum.
221

  

Rússar leggja aðaláherslu á að skilgreina Lomonosov- og Alpha-Mendeleev-hryggina sem 

neðansjávarhæðir, en ekki neðansjávarhryggi. Þannig myndi fyrrnefnd hámarkstakmarkaregla 

í 2. málsl. 6. tölul. 76. gr. HRS ekki gilda. Að því tilskildu að um náttúrulega framlengingu á 

landgrunni þeirra sé að ræða gætu Rússar gert kröfur um landgrunn töluvert lengra en 350 

sjómílur.
222

 Til þess að um náttúrulega framlengingu sé að ræða þarf landgrunnið, eðli 

málsins samkvæmt, að vera óslitið. Það skilyrði er ekki alveg óumdeilt hvað viðkemur 

þessum hryggjum, þar sem á nokkrum stöðum eru lægðir í landgrunninu sem gætu rofið 

samfellu þess (mynd 11).
223

 Þessar lægðir eru eitt þeirra fjölmörgu atriða sem 

landgrunnsnefndin þarf að skoða þegar þetta svæði verður tekið fyrir.  

Vegna fjölda óvissuþátta hefur ekki náðst víðtæk samstaða milli jarðfræðinga um það 

hvort hryggir eins og Lomonosov-hryggurinn séu náttúruleg framlenging af landmassa 

aðliggjandi ríkja í evróasíska landflekanum. Rússar hafa því verið duglegir við að afla frekari 

gagna til stuðnings kröfum sínum. Má t.d. nefna að þeir héldu stóra alþjóðlega ráðstefnu um 

málið í Sankti Pétursborg árið 2003. Þeir hafa einnig sent leiðangra á svæðið til þess að ná í 

sýni. Ein slík ferð var farin sumarið 2007 en þá var rússneska fánanum komið fyrir á botni 

Norður-Íshafs.
224

 Athygli vekur að alþjóðlegir sérfræðingar á þessu sviði tala gjarnan um 

neðansjávarhryggi, sem er til þess fallið að takmarka kröfur Rússa um réttindi lengra en 350 

sjómílur eftir landgrunninnu.
225
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Ljóst er að landgrunnsnefndarinnar bíður erfitt verkefni. Í megindráttum eru þrjár leiðir 

tækar fyrir hana. Í fyrsta lagi getur nefndin litið á hryggina sem úthafshryggi djúpsævis-

botnsins. Sem slíkir gefa þeir ekkert ytra landgrunn, en skv. 3. tölul. 76. gr. HRS eru 

úthafshryggir djúpsævisbotnsins ekki hluti af landgrunninu. Þeir geta hins vegar verið 

skilgreindir sem aflíðandi út frá landgrunnssvæði Rússlands og þá myndi það sem 

bersýnilega teygir sig út fyrir 200 sjómílur flokkast undir landgrunn Rússlands. Slík 

niðurstaða gæfi þó að öllum líkindum ekki Rússum mikið ytra landgrunn. Í öðru lagi getur 

nefndin ákveðið að hryggirnir séu neðansjávarhryggir. Í samræmi við 6. tölul. 76. gr. HRS 

myndi það þýða að Rússar gætu þá ekki gert kröfu um meira en 350 sjómílna langt landgrunn 

á miðhluta Norður-Íshafsins. Í þriðja lagi getur nefndin ákveðið að hryggirnir séu svonefndar 

neðansjávarhæðir en sú niðurstaða myndi vísast veita Rússum stærsta mögulega landgrunn.
226

 

Erfitt er að meta hvort Rússar muni samþykkja tillögu frá landgrunnsnefndinni sem er ekki 

í samræmi við væntingar þeirra. Hingað til hafa Rússar, eins og áður var nefnt, reynt að afla 

frekari gagna kröfu sinni til stuðnings frekar en að vera með einhliða yfirlýsingar. Eins og 

staðan er í dag er þó ljóst að Rússar hafa enn möguleika á að sannfæra landgrunnsnefndina 

um réttmæti kröfu sinnar. Ef hryggirnir verða skilgreindir sem neðansjávarhæðir eiga Rússar 

möguleika á að eignast stærsta mögulega ytra landgrunn sem þekkist í hafrétti. Þannig fengju 

þeir lögsögu yfir stærstum hluta landgrunnsins í Norður-Íshafinu.
227

 

 

5.3.2 Noregur 

Hinn 27. nóvember 2006 lögðu Norðmenn landsgrunnskröfur um þrjú svæði fyrir 

landgrunnsnefndina, þ.e. í Smugunni (e. the Loop Hole) í Barentshafinu, í Vestur-

Nansenskálinni (e. the Western Nansen Basin) í Norður-Íshafinu og í Bananasmugunni (e. the 

Banana Hole) í Noregs- og Grænlandshafinu (mynd 12). Norðmenn settu fyrirvara um að 

þeir kæmu e.t.v. með fleiri kröfur varðandi önnur svæði síðar.
228

 Þessar landgrunnskröfur 

vöktu viðbrögð frá Danmörku, Íslandi, Rússlandi og Spáni. Þrjú fyrstnefndu ríkin lögðu 

áherslu á að tillögur landgrunnsnefndarinnar vegna þessara svæða fyrir Noreg ættu ekki vera 

notuð sem fordæmi fyrir seinni greinargerðir hinna landanna. Aðkoma Spánar að þessu máli 

kann að virðast óvænt en þeir lögðu áherslu á að aðildarríki að Svalbarðasamkomulaginu frá 
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1920 ættu að eiga aðgang að þeim auðlindum sem væri að finna á ytri mörkum landgrunnsins 

við Svalbarða.
229

  

 

 

Mynd 12 Svæðin þrjú sem Norðmenn gerðu landgrunnskröfur til.
230

 

 

Samkvæmt Svalbarðasamkomulaginu fara Norðmenn með fullveldisrétt yfir eyjunni. 

Mörg önnur ríki eru þó aðilar að samkomulaginu, þ.á.m. Ísland sem gerðist aðili árið 1994. Í 

samkomulaginu felst ákveðin jafnræðisregla milli aðildarríkja, bæði til fiskveiða í lögsögu 

Svalbarða og til auðlindanýtingar á landgrunni þar. Áratugalangur ágreiningur hefur verið 

milli annars vegar Noregs og hins vegar hinna aðildarríkjanna um gildissvið 

samkomulagsins. Sú deila varðar takmarkanir á fullveldisréttindum Noregs yfir auðlinda-

nýtingu svæðisins, þ.m.t. landgrunninu.
231

 Íslensk stjórnvöld líta t.d. svo á að landgrunnið 

tilheyri Svalbarða en ekki meginlandi Noregs og lúti þ.a.l. jafnræðisreglu samkomulagsins. 
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Íslensk stjórnvöld, ásamt fjölda annarra aðildarríkja, telja því að nýting olíu, gass og annarra 

hugsanlegra auðlinda landgrunnsins umhverfis Svalbarða sé háð ákvæðum og reglum 

Svalbarðasamkomulagsins. Fyrir liggur að landgrunn Svalbarða nær 200 sjómílur frá eyjunni 

nema þar sem það takmarkast vegna nálægðar við lögsögu Grænlands, Noregs og Rússlands. 

Í áttina að Norður-Íshafi, þ.e. norður í áttina að fyrrnefndu „the Western Nansen Basin“ 

svæði, er þó möguleiki á ytra landgrunni, en það er einmitt sú krafa sem Noregur hefur gert í 

greinargerð sinni frá 27. nóvember 2006.
232

  

Eftir rúmlega tveggja ára umhugsun gaf landgrunnsnefndin út tillögur sínar um 

framangreind þrjú svæði hinn 27. mars 2009. Varðandi Smuguna í Barentshafi viðurkenndi 

nefndin að upplýsingarnar frá Noregi uppfylltu öll skilyrði 8. tölul. 76. gr. HRS og 4. gr. II. 

viðauka þess. Nefndin tók fram að Norðmenn þyrftu þó að gera tvíhliða samning við Rússa 

til þess að ljúka afmörkun ytra landgrunns á þessu svæði. Því samkomulagi var komið á þann 

15. september 2010, eins og áður var nefnt í kafla 5.3.1.1. Landgrunnsnefndin samþykkti í 

meginatriðum kröfur Norðmanna um ytra landgrunn í Vestur-Nansenskálinni í Norður-Íshafi. 

Þá samþykkti nefndin einnig í meginatriðum kröfur Norðmanna um landgrunn í 

Bananasmugunni í Noregshafi, þá aðallega efra svæðið milli meginlands Noregs, Svalbarða 

og Jan Mayen. Varðandi suðurhluta þessa svæðis, þ.e. svæðið sem nær í áttina að Færeyjum, 

komst nefndin að þeirri niðurstöðu að ákveðinn hluti af landgrunnskröfum Norðmanna lenti 

út fyrir ramma 76. gr. HRS. Nefndin hafnaði því þeirri kröfu Norðmanna.
233

 Það má því segja 

að Norðmönnum hafi almennt tekist ágætlega að koma sínum landgrunnskröfum á framfæri.  

 

5.3.3 Kanada 

Kanada fullgilti HRS árið 2003 og landgrunnsverkefni þess (e. the Canadian Continental 

Shelf Project)
 
hófst ári seinna.

234
 Kanada hefur því tíma til ársins 2013 til að skila inn kröfum 

sínum til landgrunnsnefndarinnar. Sem hluti af þessu verkefni hefur Kanada rannsakað alla 

möguleika sína á að láta stækka landgrunn sitt sem mest á Norður-Íshafinu. Kanada hefur 

einnig möguleika á ytra landgrunni við Beauforthaf, en ekki verður fjallað um þær kröfur 

hér.
235
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Ljóst er að Kanada mun gera allnokkrar kröfur um ytra landgrunn á Norður-Íshafinu, en 

ásamt Rússlandi er Kanada það ríki sem er með langmestu landgrunnskröfurnar á 

norðurskautinu.
236

 Samkvæmt korti sem Kanadamenn hafa látið gera er ljóst að Kanada mun 

blandast í baráttuna um Lomonosov- og Alpha-Mendeleev-hryggina (mynd 13). Svo virðist 

sem Kanada ætli að nota hina s.k. Hedberg-reglu við slíka afmörkun, þ.e. að draga beinar 

línur að hámarkslengd 60 sjómílur milli fastra punkta sem ekki eru lengra en 60 sjómílur frá 

hlíðarfætinum, sbr. a-lið (ii) 4. tölul. og 7. tölul. 76. gr. HRS.
237

  

 

 
 

Mynd 13 Landgrunnssvæðið sem Kanada mun líklega gera kröfu til í Norður-Íshafinu.
238

 

 

Landgrunnskröfur Kanada um hryggina mikilvægu eru byggðar á nokkurn veginn sama 

grundvelli og kröfur Rússa, þ.e. að þeir séu náttúruleg framlenging af landgrunni þeirra, en 

ekki Rússa, og því hvorki neðansjávarhryggir né úthafshryggir djúpsævisbotnsins. Liður í 

þeirri baráttu var tilkynning kanadískra stjórnvalda í ágúst 2008 þess efnis að hryggirnir væru 

hluti af jarðfleka Norður-Ameríku og Grænlands.
239

 Kanada hefur enn nokkurn tíma til þess 

að afla frekari gagna til stuðnings landgrunnskröfum sínum í Norður-Íshafinu.  
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5.3.4 Danmörk 

Landgrunnsverkefni Dana (d. Kontinentalsokkelprojektet) hófst árið 2003 en 16. nóvember 

2004 gekk HRS í gildi í Danmörku.
240

 Danir gera landgrunnskröfur á þremur mismunandi 

svæðum út frá Grænlandi, þ.e. út frá norður-, norðaustur- og suðurhluta Grænlands. Auk 

þessara þriggja svæða munu Danir að öllum líkindum gera landgrunnskröfur sunnan og 

norðan Færeyja (mynd 14),
241

 en ekki verður hér fjallað frekar um kröfurnar sunnan Færeyja.  

 

 

Mynd 14 Landgrunnskröfur Dana.
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5.3.4.1 Svæði út frá Grænlandi 

Danir ætla að blanda sér inn í baráttuna um Lomonosov-hrygginn með tilvísan til norðurhluta 

Grænlands. Eins og Kanada og Rússland þá telja Danir að hryggurinn sé náttúruleg 

framlenging af landgrunni þeirra og jafnframt að um neðansjávarhæð sé að ræða, en ekki 
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neðansjávarhrygg. Ef landgrunnsnefndin tekur undir kröfur Dana þá geta Danir átt lögsögu 

yfir víðáttumiklu landgrunni, enda yrði blönduðum mælikvarða fjarlægðar og dýptar beitt við 

afmörkun ytra landgrunnsins, þ.e. 100 sjómílur frá 2.500 metra jafndýptarlínu.
243

  

Fátt er um jarðfræðileg gögn um þetta svæði, aðallega vegna mikils íss og erfiðra 

veðuraðstæðna á svæðinu.
244

 Árið 2005 gerðu Danmörk og Kanada samning milli sín um að 

reyna að samhæfa flestar rannsóknir á svæðinu og nýta svo öll gögn sameiginlega. Þessi ríki 

hafa því unnið náið saman síðustu ár til þess að afla gagna um norðurskautið, en síðan vorið 

2006 hafa ríkin saman gert út í fimm rannsóknarleiðangra. Reiknað er með að öflun gagna á 

Norður-Grænlandi verði lokið árið 2011 eða 2012.
245

  

Á norðausturhluta Grænlands munu Danir líklega gera landgrunnskröfur um Austur-

Grænlands-hrygginn. Ef landgrunnsnefndin fellst á að um neðansjávarhæð sé að ræða eiga 

Danir möguleika á lögsögu yfir rúmlega 65 þúsund ferkílómetra svæði. Hvað varðar 

suðurhluta Grænlands munu Danir líklega gera kröfur um landgrunn að stærð rúmlega 45 

þúsund ferkílómetra, þá aðallega út frá Eiríks-hryggnum. Undanfarin ár hafa Danir verið að 

afla gagna um svæðið, en jafnframt munu þeir áfram hafa náið samstarf við Kanada við öflun 

slíkra gagna.
246

  

 

5.3.4.2 Svæði út frá Færeyjum 

Danir, Norðmenn og Íslendingar áttu í tæknilegu samstarfi um mælingar á landgrunninu fyrir 

norðan Færeyjar, þ.e. hinni s.k. Síldarsmugu, en samningar náðust árið 2006 um skiptingu 

hluta svæðisins. Í samkomulaginu er nánar skýrt hvernig leysa skuli þær deilur sem upp koma 

þegar landgrunnsnefndin skilar tillögum sínum til ríkjanna þriggja. Eins og áður hefur verið 

nefnt sendu Norðmenn inn sínar landgrunnskröfur yfir þessu svæði árið 2006, en Danir og 

Íslendingar skiluðu sínum árið 2009. Samkvæmt gögnum sem Danir lögðu fyrir 

landgrunnsnefndina gera þeir kröfu um lögsögu yfir rúmlega 90 þúsund ferkílómetra svæði af 

ytra landgrunninu.
247
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5.3.5 Bandaríkin 

Fjórtán bandarískar stofnanir og nefndir halda utan um kröfur Bandaríkjanna um ytra 

landgrunn. Bandaríkjamenn telja sig hafa miklar líkur á auknu landgrunni á sex svæðum; við 

Atlantshaf, í Norður-Íshafinu, við Beringshaf, í vesturhluta Gvam og að lokum á tveimur 

svæðum í Mexíkó-flóa. Þá telja Bandaríkjamenn að þeir gætu átt ytra landgrunn á níu öðrum 

svæðum, en á norðurslóðum má m.a. nefna vesturhluta Aleut-eyja í Alaska-flóa. Hér á eftir 

verður einungis fjallað um mögulegar kröfur á Norður-Íshafinu.
248

  

 

 

Mynd 15 Mögulegar landgrunnskröfur Bandaríkjanna.
249

 

 

Eins og áður hefur verið nefnt hafa Bandaríkin ekki fullgilt HRS. Aftur á móti hefur síðan 

árið 2003 verið farið í 17 könnunarleiðangra til þess að afla gagna til stuðnings kröfum þeirra 

um ytra landgrunn.
250

 Meðal leiðangra má nefna skoðunarferðir til Norður-Íshafsins árin 

2003, 2004, 2007, 2008 og 2009 og sameiginlega ferð með Kanadamönnum 2010. Mikil 

hagkvæmni fylgir samvinnu ríkjanna tveggja, en þannig sparast fleiri milljónir 
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bandaríkjadala, tryggir að gögnum um hvert svæði sé aðeins aflað einu sinni og eflir 

vísindaleg og stjórnmálaleg tengsl ríkjanna. Reiknað er með því að slíkt samstarf muni halda 

áfram árið 2011.
251

  

Árið 1980 gáfu Bandaríkjamenn til kynna að Tjútski-neðansjávarhásléttan fyrir norðan 

Alaska (svæði 1 á mynd 15) væri neðansjávarhæð og þess vegna myndi reglan um hámark 

350 sjómílna landgrunn ekki gilda á þessu svæði. Samkvæmt könnunarleiðangri 

Bandaríkjanna árið 2002 er setlagið á þessu svæði með þeim hætti að beitt verður blönduðum 

mælikvarða fjarlægðar og dýptar við afmörkun ytra landgrunnsins, þ.e. 100 sjómílur frá 2500 

metra jafndýptarlínu. Samkvæmt útreikningum Bandaríkjanna myndi það þýða að ytri mörk 

landgrunnsins yrðu um 600 sjómílur frá Alaska. Hins vegar myndu ytri mörk landgrunnsins á 

austurhluta svæðisins, þ.e. nálægt Beaufort-hafi, afmörkuð af 350 sjómílna hámarks-

takmarkareglunni í 5. tölul. 76. gr. HRS.
252

  

 

5.4 Ísland 

Þann 29. apríl 2009 afhenti Ísland greinargerð til landgrunnsnefndarinnar um ytri mörk 

landgrunnsins utan 200 sjómílna. Greinargerðin nær annars vegar til Ægisdjúps í suðurhluta 

Síldarsmugunnar, norðaustur af landinu, og hins vegar til landgrunns á vestur- og suðurhluta 

Reykjaneshryggjar, þ.e. suðvestur af landinu, en Ísland gerir eitt ríkja tilkall til þessa svæðis 

(mynd 16). Greinargerðin nær ekki til eystri hluta Reykjaneshryggjar né Hatton Rockall-

svæðisins í suðri, en talið er að unnið verði að afmörkun þessara svæða á næstu misserum. 

Þessi þrjú landgrunnssvæði, þ.e. Ægisdjúp, Reykjaneshryggur og Hatton Rockall-svæðið, eru 

samtals rúmlega 1,4 milljón ferkílómetrar að stærð eða um fjórtánfalt landsvæði Íslands. Það 

eru því miklir hagsmunir í húfi. Hér á eftir verður þó einungis fjallað um landgrunnskröfur 

Íslands í Ægisdjúpi, enda falla hin svæðin ekki undir efni ritgerðarinnar.
253

  

Undirbúningur vegna íslensku greinargerðarinnar hófst árið 2000 með umfangsmiklum 

mælingum og rannsóknum á landgrunninu. Greinargerðin var unnin af starfshópi undir 

forystu utanríkisráðuneytisins en tæknilegur undirbúningur hennar var fyrst og fremst í 

höndum Íslenskra orkurannsókna (ÍSOR). Umfangsmiklar fjölgeisla hljóðendurvarps-

mælingar voru framkvæmdar vegna þess að afmörkun landgrunnsins byggir að mestu á 

túlkun dýptargagna. Einnig var stuðst við dýptargögn sem fengin voru úr opnum 
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gagnagrunnum. Greinargerð Íslands er skipt niður í þrjá hluta, í fyrsta lagi stutta samantekt 

sem er hinn opinberi hluti greinargerðarinnar, í öðru lagi hina eiginlegu greinargerð og í 

þriðja lagi rafrænt fylgiskjalasafn.
254

 

 
Mynd 16 Rauða svæðið sýnir landgrunn Íslands utan 200 sjómílna sem íslenska 

greinargerðin nær til.
255

  

 

5.4.1 Ægisdjúp 

Ísland gerir tilkall til landgrunnsréttinda utan 200 sjómílna í Ægisdjúpi, sem er í suðurhluta 

Síldarsmugunnar, en samið var við Noreg og Danmörku f.h. Færeyja í september 2006 um 

afmörkun þessa svæðis. Samkomulagið felur í sér viðurkenningu á landgrunnsréttindum 

Íslands á 29 þúsund ferkílómetra svæði vestast í Síldarsmugunni í beinu framhaldi af íslensku 
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efnahagslögsögunni norðaustur af landinu. Færeyjar fá landgrunnsréttindi á um 27 þúsund 

ferkílómetra svæði og Noregur öðlast réttindi á um 56 þúsund ferkílómetra svæði, enda með 

landgrunnsréttindi bæði út frá meginlandi Noregs og frá Jan Mayen.
256

  

Þar sem hvert ríki fyrir sig skal senda inn greinargerð um ytri landgrunnskröfur til 

landgrunnsnefndarinnar, þ.á.m. um Síldarsmuguna, þá er ofangreint samkomulag með 

fyrirvara. Samkomulagið mun þannig einungis gilda áfram ef hverju ríki fyrir sig tekst að 

sýna fram á að það eigi tilkall til jafnstórs hafsbotnssvæðis og samkomulagið kveður á um að 

það skuli fá í sinn hlut. Ef það tekst ekki þá mun hlutdeild þess skerðast sem því nemur. 

Íslensk stjórnvöld gera ráð fyrir að þau muni geta sýnt fram á að þau eigi tilkall til þess 

svæðis sem samkomulagið kveður á um. Svæðið liggur alfarið innan 60 sjómílna frá 

svonefndum hlíðarfæti norðaustur af landinu og telst því til landgrunns samkvæmt ákvæðum 

hafréttarsamningsins.
257

 

Tómas H. Heiðar, formaður íslensku samningsnefndarinnar, taldi niðurstöðu 

samkomulagsins vera afar jákvæða fyrir Íslendinga og áréttaði hversu mikilvægt 

samkomulagið væri. Það hafi t.d. verið fyrsta samkomulagið um landgrunnsmál í Norðaustur-

Atlantshafi sem og fyrsti samningurinn, svo vitað sé til, þar sem þrjú ríki komi sér saman um 

afmörkun ytra landgrunns utan við 200 sjómílur. Þá er niðurstaðan til þess fallin að auka 

almennan trúverðugleika Íslands sem ríkis sem gerir tilkall til landgrunnsréttinda utan 200 

sjómílna.
258
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6 Svæðisbundin samvinna 

6.1 Almennt 

Lok kalda stríðsins mörkuðu ákveðin tímamót í samvinnu um sameiginleg málefni 

norðurskautsins. Samtímis auknu mikilvægi svæðisins varð þíða í pólitískum samskiptum 

ríkja og jókst því samstarf og samvinna norðurslóðaríkja töluvert. Til að byrja með var mest 

litið til samvinnu einstakra grannsvæða og þá yfirleitt um sérstök málefni. Má hér t.d. nefna 

stofnun Vestnorræna ráðsins árið 1985 og Barentsráðsins árið 1993. Í lok seinustu aldar var 

almenn sátt um að mörg af þeim sameiginlegu erfiðu viðfangsefnum sem ríkin voru að kljást 

við, t.d. mengun, útheimtu víðtækari samvinnu. Á grundvelli þess var t.d. Norðurskautsráðið 

myndað árið 1996, en í dag gegnir það lykilhlutverki í samstarfi ríkja á norðurslóðum.
259

 

Nánar er fjallað um Norðurskautsráðið í kafla 6.2.  

Svæðisbundin samvinna norðurskautsríkjanna er forsenda þess að hægt sé að nýta þau 

tækifæri sem þó fylgja bráðnun heimsskautaíssins. Náin samvinna ríkjanna skapar 

gagnkvæmt traust og virðingu í samskiptum þeirra, en það mun auka líkur á farsælli lausn 

erfiðra viðfangsefna. Þá mun formleg samvinna norðurslóðaríkjanna styrkja málefni 

norðurskautsins á alþjóðlegum vettvangi, vekja athygli á þeim brýnu málefnum sem til staðar 

eru og koma sameiginlegum sjónarmiðum og þekkingu á framfæri.
260

  

Svæðisbundin samvinna hefur auk þess jákvæð áhrif á pólitíska stefnumótun, bæði 

norðurskautsríkjanna átta og annarra ríkja sem ekki eru staðsett á norðurskautinu. Ljóst er að 

fjöldi ríkja og samtaka eiga hagsmuna að gæta á norðurskautinu enda mun opnun svæðisins 

hafa áhrif víðar en á norðurskautinu, t.d. varðandi siglingar, mengun og samstarf þjóða. Ljóst 

er að utan norðurheimskautssvæðisins eru ýmis ríki og ríkjasambönd sem hafa lýst yfir áhuga 

á samvinnu á norðurslóðum, enda er slíkt samstarf forsenda þess að þau geti tryggt hagsmuni 

sína þar.
261

 Má t.d. nefna að framkvæmdastjórn ESB hefur gefið út sérstaka stefnuyfirlýsingu 

um málefni norðurslóða og áréttað mikilvægi þeirra fyrir sambandið. Þá hafa samtök 

náttúruverndarsinna og vísindasamfélagið sýnt norðurheimskautssvæðinu mikinn áhuga.
262

 

Á undanförnum árum hafa hafa komið fram skoðanir þess efnis að þörf sé fyrir nýjar 

stofnanir eða alþjóðasáttmála til þess að leysa öll þau viðfangsefni sem ríkin standa frammi 

fyrir. Má t.d. nefna þær hugmyndir nokkurra öflugra norðurskautsríkja að stofna s.k. 

„elíturáð“ í svipaðri mynd og Norðurskautsráðið. Slíkar hugmyndir hafa verið harðlega 

gagnrýndar, en flestir telja að hægt sé að leysa öll flókin viðfangsefni á grundvelli núgildandi 
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alþjóðasamninga, alþjóðastofnana og svæðasamstarfs. Í því samhengi má vísa til þess að 

almenn sátt er um að leysa skuli allar landgrunnskröfur í Norður-Íshafi á grundvelli reglna 

hafréttar og HRS.
263

 Þá er til umfjöllunar hjá Alþjóðasiglingamálastofnuninni að endurskoða 

og herða siglingareglur og fjöldi alþjóðasáttmála fjallar um verndun lífríkisins og 

vistkerfisins.
264

 Nánar verður fjallað um slíkar vangaveltur í kafla 6.2.2.  

Þegar kemur að hagsmunum Íslands í svæðisbundinni samvinnu telur íslenska 

utanríkisráðuneytið það mikilvægt að „fylgjast vel með og taka þátt í þeim fundum, 

ráðstefnum og samstarfsferlum sem snerta íslenska hagsmuni.“
265

 Þá telur ráðuneytið að 

nauðsynlegt sé að „nýta sem best þau samtök sem þegar hefur verið stofnað til og sporna 

gegn myndun nýrra samstarfsforma eða samráðsferla sem flækja stöðuna og torvelda 

árangursríkt samstarf um málefni norðurslóða.“
266

 Í kafla 6.4 verður fjallað nánar um stöðu 

Íslands í svæðisbundinni samvinnu um málefni norðurslóða. 

 

6.2 Norðurskautsráðið 

Norðurskautsráðið er eini alþjóðlegi vettvangurinn þar sem norðurskautsríkin átta, þ.e. 

Bandaríkin, Danmörk, Finnland, Ísland, Kanada, Noregur, Svíþjóð og Rússland, vinna að 

sameiginlegum málefnum norðurslóða. Þá sitja í ráðinu fastafulltrúar sex frumbyggjasamtaka 

á svæðinu, þ.e. Alþjóðasamtök Aleúta, Alþjóðaráð Gwich'in-þjóðarinnar, Norðurskautsráð 

Atabaksa, Norðurskautslæg svæðissamtök Inúíta, Samtök þjóða í Rússlandi sem eiga uppruna 

sinn á norðurslóðum og Samaráðið.
267

 Þá eru fastir áheyrnarfulltrúar ríkja utan norðurslóða 

(t.d. Bretlands, Frakklands, Hollands, Póllands, Spánar og Þýskalands), auk fulltrúa ýmissa 

samtaka, einnig með takmarkaða aðkomu að ráðinu.
268

  

Norðurskautsráðið var stofnað árið 1996, en það kom þá í stað umhverfisáætlunar 

norðurskautsins (e. Arctic Environmental Protection Strategy - AEPS) sem sett var á 

laggirnar með yfirlýsingu í Rovaniemi í Finnlandi í júní 1991. Sú yfirlýsing, einnig nefnd 

Rovaniemi-samþykktin, var undirrituð af umhverfisráðherrum norðurskautsríkjanna átta til 

verndar heimsskautssvæðinu. Ætlunin var að löndin átta myndu deila upplýsingum og þróa 
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sameiginlegar áætlanir og sérstakar ráðstafanir til að bregðast við umhverfisvandamálum á 

borð við mengun heimskautasvæðanna.
269

  

AEPS var gagnrýnt fyrir að einbeita sér í upphafi um of að verndunarsjónarmiðum einum 

saman, m.a. af Svæðissamtökum Inúíta á norðurslóðum sem telja sig hafa forystu um almenn 

réttindi frumbyggja. Samtökin voru stofnuð árið 1977 og hafa haft mikil áhrif á þróun 

fjölþjóðlegs samstarfs á norðurskautinu.
270

 Þau töldu ekki nægilegt að takmarka AEPS-

samstarfið einungis við umhverfismálefni heimskautalandanna, heldur væri einnig 

nauðsynlegt að skapa og varðveita efnahagslegan grundvöll samfélaga á norðurslóðum. 

Ákvarðanir og stefna AEPS miðaðist yfirleitt eingöngu við vísindalega stjórnun auðlinda, en 

Svæðissamtök Inúíta á norðurslóðum bentu á að slíkar aðgerðir hefðu bein tengsl við líf 

frumbyggja og áhrif á viðhorf, lifnaðarhætti og gildismat þeirra. Vöktu samtökin m.a. athygli 

á því að afmörkun þjóðgarða gæti t.d. takmarkað réttindi frumbyggja til að veiða dýr og fisk. 

Þau töldu því mikilvægt að leggja áherslu á sjálfbæra þróun auðlinda á norðurslóðum þegar 

rætt væri um verndun umhverfisins.
271

  

Norðurskautsráðinu var upphaflega ætlað að hafa tvö meginmarkmið í störfum sínum. Í 

fyrsta lagi er upprunalegt markmið AEPS að vernda vistkerfi heimskautasvæðanna. Í því felst 

aðallega heildstæð samvinna í mengunarmálum, bæði til þess að draga úr mengun og vinna 

að fyrirbyggjandi og samhæfðum aðgerðum á þessum slóðum. Sem áður segir hófst samvinna 

á þessu sviði árið 1991 en var felld inn í ramma Norðurskautsráðsins þegar það var sett á 

stofn. Í öðru lagi er markmið ráðsins að tryggja notkun endurnýjanlegra auðlinda á sjálfbæran 

hátt og á þann hátt stuðla að og viðurkenna hefðbundnar og menningarlegar hefðir 

frumbyggja á svæðinu.
272

 

Það sem er sérstakt við Norðurskautsráðið er að það er vettvangur opinberrar umræðu á 

æðra stjórnunarstigi fyrir norðurskautslöndin, en ekki eiginleg stofnun. Þessi uppbygging 

ráðsins er í samræmi við þá þróun sem hefur átt sér stað í þjóðarétti varðandi óformlegar 

viðræður ríkja um tiltekin málefni. Þetta fyrirkomulag setur sterkan svip á það hvernig ráðið 

starfar.
273

 Það hefur t.d. engar eiginlegar höfuðstöðvar og skriffinnsku er haldið í lágmarki. 

Þá fer stefnumótun þess fram á ráðherrafundum sem haldnir eru á tveggja ára fresti í því ríki 

sem hefur formennskuna hverju sinni.
274
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Mynd 17 Skipurit Norðurskautsráðsins.
275

 

 

6.2.1 Vinnuhópar 

Aðalstarf ráðsins á sér stað í vinnuhópum sem hafa afmörkuð starfssvið. Þetta eru sérfræði- 

og vísindahópar og eru þeir sex talsins, en nánar verður fjallað um hvern og einn hér á eftir. 

Það er aðallega í vinnuhópunum sem félagasamtök og ríki með áheyrnaraðild að 

Norðurskautsráðinu fá að koma sjónarmiðum sínum á framfæri, en þar fer virkasta starf 

ráðsins fram. Fjölmargir sérfræðingahópar starfa síðan undir stjórn vinnuhópanna en að starfi 

þeirra kemur einnig fjöldi sjálfstæðra rannsóknarstofnana til að tryggja fagmennsku og 

hlutleysi.
276

  

 

6.2.1.1 Verndun lífríkis 

Meginverkefni vinnuhóps Norðurskautsráðsins um verndun lífríkis norðurslóða (e. 

Conservation of Arctic Flora and Fauna - CAFF)
277

 er að finna leiðir til að varðveita 

líffræðilegan fjölbreytileika norðurheimskautssvæðisins.
278

 Slík vinna er mjög mikilvæg á 
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tímum eins og nú þegar svæðið verður fyrir miklum breytingum á skömmum tíma, t.d. að 

breyttum umhverfisskilyrðum af völdum mannlegra umsvifa og hlýnandi loftslags.  

Í grófum dráttum má segja að CAFF vinni að upplýsingaöflun um ástand lífríkis 

norðurslóða. Það leggur því sérstaka áherslu á vöktun og rannsóknir á líffræðilegri fjölbreytni 

tegunda, búsvæða og vistkerfa. CAFF hefur m.a. unnið að ítarlegu yfirlitskorti af gróðurfari 

norðurslóða, verndaráætlun fyrir sjófugla og skrá yfir sjófuglabyggðir, búið til válista yfir 

sjaldgæfar plöntur og dýr og unnið að korti yfir varpútbreiðslu fugla. Til þess að vernda 

viðkvæm lífsvæði þá getur CAFF komið með tillögur að friðlýstum svæðum.
279

 Auk þessa 

beinist starf CAFF að fræðslu og upplýsingamiðlun, m.a. til hagsmunaaðila, stjórnvalda og 

almennings.
280

 

Skrifstofa CAFF er staðsett á Akureyri, en Ísland tók við formennsku árið 2009 fyrir 

næstu tvö árin. Ævar Petersen, fuglafræðingur hjá Náttúrufræðistofnun Íslands, er formaður 

vinnuhópsins. Í formennskutíð Íslands 2009-2011 hefur verið unnið að tveimur stórum 

verkefnum. Annað verkefnið er vöktun á líffræðilegum fjölbreytileika á norðurslóðum (e. 

Circumpolar Biodiversity Monitoring Program), sem m.a. á að vakta áhrif örra loftslags-

breytinga á vistkerfið á norðurheimskautssvæðinu. Hins vegar er unnið að gerð stöðuskýrslna 

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

fyrir eyðingu líffræðilegrar fjölbreytni.
281

  

 

6.2.1.2 Aðgerðir gegn efnamengun 

Vinnuhópur Norðurskautsráðsins um aðgerðir gegn efnamengun (e. Arctic Contaminants 

Action Plan - ACAP)
282

 varð sjötti vinnuhópur Norðurskautsráðsins árið 2006, en fram að 

þeim tíma starfaði hann sem sérfræðinefnd með takmarkað umboð. Meginverkefni þessa 

vinnuhóps er að hvetja og styðja þjóðir í því að draga úr og koma í veg fyrir mengun á 

norðurheimskautssvæðinu. Aðildarlöndin eru m.a. hvött til fyrirbyggjandi aðgerða auk þess 

sem unnið er að stefnumótun um meðhöndlun og urðun hættulegra spilliefna.
283

  

Náið samstarf er milli ACAP og NEFCO (e. Nordic Environment Finance Corporation), 

sem hefur aðstoðað við fjármögnun verkefna. Meginstraumur fjármagns kemur þó frá 

aðildarríkjum Norðurskautsráðsins sem hafa skipst á að hýsa skrifstofu þess. Rússar gegna nú 

formennsku og því er aðsetrið í Rússlandi í dag. Hingað til hefur Ísland ekki verið virkur 
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þátttakandi í starfi ACAP, en vinna þess hefur aðallega beinst að efnamengun á heimskauta-

svæðum Rússlands.
284

  

 

6.2.1.3 Vöktun og greining 

Vinnuhópur Norðurskautsráðsins um vöktun og greiningu á norðurslóðum (e. Arctic 

Monitoring and Assessment Programme - AMAP)
285

 var stofnaður árið 1991 til að vinna að 

ákveðnum efnisþáttum AEPS, en er nú einn af sex vinnuhópum Norðurskautsráðsins. 

Umhverfisstofnun sér um þátttöku Íslands í starfi hans en Kanada fer með formennsku. 

Fastaskrifstofa AMAP er aftur á móti staðsett í Ósló.
286

 

AMAP hefur það verksvið að vakta mengunarhættur í hafi, lofti, stöðuvötnum og á landi 

og áhrif þeirra á heilsu manna. AMAP safnar því og vinnur úr gögnum um eðli og uppruna 

efnamengunar á norðurslóðum. Meðal nýjustu verkefna vinnuhópsins hefur verið að rannsaka 

áhrif loftslagsbreytinga á umhverfi og mannlíf norðurslóða. Mikil áhersla hefur því verið lögð 

á að afla vísindalegra og tæknilegra gagna um áhrif ósoneyðingar á náttúru svæðisins.
287

 

Ef ákveðnu svæði stafar hættu af mengun skal AMAP tilkynna aðildarríkjum 

Norðurskautsráðsins af því. Víðtækt vöktunarkerfi er til staðar sem sér til þess að 

björgunaraðgerðir og viðbrögð aðildarríkja séu samhæfð svo mestur árangur náist. Forvirkar 

aðgerðir eru þó bestar en AMAP hefur gefið út fjölmargar yfirgripsmiklar vísindaskýrslur um 

mengunarhættur á norðurslóðum. Við gerð slíkra skýrslna nýtir AMAP sér víðtækt tengslanet 

sem nær til fjölda vísindamanna með sérþekkingu á norðurslóðum.
288

  

  

6.2.1.4 Umhverfisvá 

Vinnuhópur Norðurskautsráðsins um varnir, viðbúnað og viðbrögð við umhverfisvá (e. 

Emergency Prevention, Preparedness and Response - EPPR)
289

 var, eins og AMAP, stofnað 

árið 1991 til að vinna að ákveðnum efnisþáttum AEPS. Í megindráttum vinnur EPPR að því 

að reyna að fyrirbyggja og bregðast við umhverfisslysum og umhverfisvá á norðurslóðum. Í 

starfi sínu metur vinnuhópurinn ákveðna áhættuþætti og skipuleggur hvers konar viðbúnaðar 
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sé þörf við aðstæður sem gætu komið upp. Vinnuhópurinn tekur einungis þátt í skipulagningu 

og samræmingu björgunaræfinga en sér ekki um sjálfa framkvæmdina.
290

  

Til að byrja með var starfssvið EPPR takmarkað við áhrif mannlegra umsvifa á 

norðurslóðum en árið 2004 var starfssviðið útvíkkað og tekur nú líka til náttúruhamfara. Í dag 

er þó megináherslan í starfi vinnuhópsins lögð á öryggi við vinnslu og flutning olíu og gass 

og flutninga geislavirkra og þrávirkra eiturefna. Með aukinni umferð flutningaskipa á 

erfiðum siglingaleiðum norðurskautsins er krafan um strangari og öruggari flutninga enn 

háværari en áður. Í tengslum við þá vinnu hafa m.a.s. komið fram hugmyndir um að EPPR fái 

enn víðara hlutverk í uppbyggingu og skipulagningu alþjóðlegs öryggis- og viðbragðsnets á 

þessu svæði.
291

  

Í ljósi umfangs norðurheimskautssvæðisins, viðkvæmrar náttúru þess, strjálbýlis og skorts 

á innviðum þá er svæðið töluvert berskjaldaðra en önnur svæði í heiminum fyrir alls konar 

neyðartilfellum. Það er því mikilvægt að varnir, viðbúnaður og viðbrögð við umhverfisvá séu 

samhæfð og aðlöguð að sérstökum skilyrðum norðurheimskautssvæðisins. Alþjóðleg 

samvinna á þessu sviði er því mjög mikilvæg.  

Eins og í hinum vinnuhópunum hefur formennska vinnuhópsins skipst milli aðildarríkja 

Norðurskautsráðsins. Árin 2009-2011 fara Bandaríkjamenn með formennsku og því er 

skrifstofa EPPR staðsett í Bandaríkjunum, en hún fylgir yfirleitt formennsku ráðsins. Sem 

aðildarríki að Norðurskautsráðinu á Ísland sæti í EPPR, en hingað til hefur Ísland ekki tekið 

virkan þátt í starfinu. Ástæða þess er að við upphafið á starfi vinnuhópsins var aðaláherslan 

lögð á samstarf um björgunaraðgerðir og viðbrögð á ísilögðum hafsvæðum og þá aðallega 

miðað við svæði lengra til norðurs. Hins vegar má reikna með að Ísland muni láta meira að 

sér kveða í EPPR í framtíðinni, sérstaklega í ljósi þeirra hugmynda að útvíkka starfsemi 

vinnuhópsins. Með slíkum breytingum verður jafnvel komið á fót alþjóðlegum 

öryggisstöðvum á lykilstöðum í nágrenni vinnslusvæða eða við flutningaleiðir. Setja þyrfti 

upp slíkar öryggisstöðvar á Íslandi og þannig gæti hlutverk Íslands í EPPR fengið aukna 

þýðingu.
292
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6.2.1.5 Sjálfbær þróun 

Vinnuhópur Norðurskautsráðsins um sjálfbæra þróun (e. Sustainable Development Working 

Group - SDWG)
293

 var stofnaður árið 1998, en meginhlutverk vinnuhópsins er að sinna 

málefnum sjálfbærrar þróunar á norðurheimskautssvæðinu. Starfssvið hinna fimm vinnuhópa 

Norðurskautsráðsins tengjast einnig á einn eða annan hátt sjálfbærri þróun svæðisins. SDWG 

leggur því áherslu á svið sem falla utan viðfangsefna hinna vinnuhópanna, þá helst á 

samfélagsþætti. Helstu svið SDWG eru m.a. efnahagsmál og efnahagsþróun, menning, 

heilbrigði, æskulýðsmál og menntun, orkumál og samgöngur.
294

  

Meðal helstu verkefna SDWG er að safna ítarlegum upplýsingum með rannsóknum og 

gefa síðan út skýrslur og greinargerðir um hin ýmsu svið samfélagsins á norðurskautinu. 

Þannig er eftir fremsta megni reynt að hafa áhrif á og bæta lífskjör og menningu íbúa 

svæðisins. Talið er að SDWG muni fjalla þónokkuð um varðveislu menningararfleifðar og 

frumbyggjatungumála á norðurslóðum á komandi árum, en örar breytingar á samfélögum 

frumbyggja geta haft neikvæð áhrif á þessa þætti.
295

  

 Utanríkisráðuneytið hefur í samstarfi við umhverfisráðuneytið sinnt starfi Íslands í 

SDWG. Vinnuhópurinn hefur fasta skrifstofu í Ottawa í Kanada og Danir fara með 

formennsku fyrir árin 2009-2011.
296

 

 

6.2.1.6 Verndun hafsvæða 

Vinnuhópur Norðurskautsráðsins um verndun hafsvæða norðurslóða (e. Protection of the 

Arctic Marine Environment - PAME)
297

 var stofnaður árið 1991 til að vinna að ákveðnum 

efnisþáttum AEPS, en varð einn af sex vinnuhópum Norðurskautsráðsins við stofnun þess 

árið 1996. Meginverkefni PAME er að undirbúa aðgerðir gegn mengun sjávar, en 

vinnuhópurinn starfar á grundvelli víðtækrar stefnuályktunar um málefni hafsins á 

norðurslóðum sem var samþykkt af Norðurskautsráðinu árið 2004.
298

  

Markmið PAME er að koma í veg fyrir eða draga úr mengun á hafsvæðum norðurslóða. 

Tryggja þarf að aðgerðir ríkja séu samræmdar svo þær nýtist sem best, en PAME vinnur að 

gerð svæðisbundinna framkvæmdaáætlana auk þess að gefa út ítarlegar leiðbeiningar um 
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flutning á olíu milli skipa og olíuvinnslustöðva á norðurheimskautssvæðinu. Árið 2009 gaf 

PAME út ítarlega úttekt á siglingum á norðurslóðum,
299

 en í henni eru metin áhrif aukinna 

siglinga á umhverfi, efnahag og samfélög með sérstöku tilliti til loftslagsbreytinga á 

norðurslóðum. Í skýrslunni er einnig að finna ýmsar tillögur um hvernig auka megi öryggi 

siglinga á svæðinu og efla viðbúnað við hugsanlegum óhöppum.
300

 

Skrifstofa PAME er staðsett á Akureyri en umhverfisráðuneytið, í samráði við 

sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið, sér um þátttöku Íslendinga í vinnuhópnum. Auk 

þess má benda á að Siglingastofnun hefur m.a. tekið þátt í vinnu á vegum PAME, þá aðallega 

sem hluti af sérfræðinganefnd vinnuhópsins um siglingar á norðurslóðum.
301

  

 

6.2.2 Framtíðarþróun 

Með tilkomu nýrra vinnslusvæða og vaxandi sókn í auðlindir norðurslóða, auk hugsanlegrar 

opnunar siglingaleiða um svæðið, hefur mikilvægi norðurskautsins aukist töluvert seinustu ár. 

Það eru ekki einungis norðurskautsríkin átta sem hafa hagsmuna að gæta varðandi málefni 

norðurslóða, en mörg ríki og ríkjasambönd utan þess hafa bent á pólitískt vægi 

norðurskautsins í framtíðinni. Má hér t.d. minnast á ESB, en aðildarríki þess eru flest háð 

innflutningi á olíu og gasi og norðurskautið mun því í framtíðinni skipta miklu máli fyrir 

framtíðarorkuöryggi Evrópu.
302

  

Þessi vaxandi áhugi alþjóðasamfélagsins á norðurslóðum hefur aukið pólitískt vægi 

Norðurskautsráðsins, en flestir líta á það sem meginvettvang alþjóðlegs samstarfs um málefni 

norðurheimskautssvæðisins. Þetta birtist m.a. í því að nú hafa ríkin Japan, Kína, Ítalía og 

Suður-Kórea, auk ESB, óskað eftir fastri áheyrnaraðild hjá ráðinu. Nokkur óeining virðist 

vera milli aðildarríkja um það hvort styðja eigi slíkar umsóknir og þ.a.l. auka vægi 

Norðurskautsráðsins. Ísland hefur t.d. stutt slíkar umsóknir þar sem íslensk stjórnvöld telja að 

þær muni auka skilning og stuðning einstakra ríkja og alþjóðasamfélagsins við starfsemi 

Norðurskautsráðsins. Þá auka slíkar umsóknir enn frekar hlutverk ráðsins sem aðalvettvangs 

alþjóðlegrar umfjöllunar um málefni norðurslóða. Íslensk stjórnvöld leggja aftur á móti mikla 

áherslu á að ný aðildarríki virði skyldur og réttindi norðurskautsríkjanna átta til sérstakrar 

stjórnunar á norðurheimskautssvæðinu.
303
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Ekki eru öll aðildarríki Norðurskautsráðsins sama sinnis og Ísland, en svo virðist vera sem 

að hin s.k. „norðurskautsríkin fimm“ við Norður-Íshafið, þ.e. Bandaríkin, Danmörk (vegna 

Grænlands), Kanada, Noregur og Rússland, hafi reynt að stofna til n.k. „súper-

Norðurskautsráðs“. Þessi ríki hafa þannig skipulagt sérstaka fundi þar sem einungis þessi ríki 

hittast og ræða málefni norðurskautsins. Fundirnir hafa því verið án þátttöku Íslands, 

Svíþjóðar og Finnlands, auk fastafulltrúa frumbyggja. Síðastnefndu ríkin þrjú hafa alfarið 

lagst gegn því að gerður sé greinarmunur á aðildarríkjum Norðurskautsráðsins með þessum 

hætti og telja að slík viðleitni veiki starfsemi ráðsins. Fyrsti fimm-ríkja fundurinn af þessum 

toga var haldinn á Grænlandi árið 2008 þegar hin s.k. Ilulissat-yfirlýsing var gefin út. Íslensk 

stjórnvöld komu formlegum mótmælum á framfæri við öll ríkin fimm sem stóðu að 

fundinum.
304

 Seinni fundurinn var boðaður af ríkisstjórn Kanada í Ottawa í mars 2010. 

Fundurinn í Ottawa var þó sérstakur að því leyti að Hillary Clinton, utanríkisráðherra 

Bandaríkjanna, gagnrýndi Lawrence Cannon, utanríkisráðherra Kanada, fyrir að boða aðeins 

ráðherra strandríkjanna fimm til fundarins, auk þess sem enginn fulltrúi frumbyggja hefði 

mætt. Það verður því athyglisvert að fylgjast með því hvort boðað verði til þriðja fimm-ríkja 

fundarins í framtíðinni.
305

  

Þessi þróun á hlutverki Norðurskautsráðsins, sem þ.a.l. hefur áhrif á alla fjölþjóðlega 

samvinnu á norðurslóðum, hefur verið harðlega gagnrýnd af hinum ríkjunum þremur. Má 

m.a. nefna að sendiherrum Íslands í ríkjunum fimm var falið árið 2010 að mótmæla þessari 

þróun við þarlend stjórnvöld. Bent hefur verið á mikilvægi þess að norðurskautsríkin átta 

vinni sameiginlega að málefnum norðurslóða. Fyrir liggur að mikil reynsla og traust hefur 

verið byggð upp í alþjóðasamfélaginu með starfsemi Norðurskautsráðsins. Því er mikilvægt 

að byggja á því og tryggja Norðurskautsráðinu þann sess að vera aðalvettvangur alþjóðlegrar 

umfjöllunar um málefni norðurslóða.
306

  

 

6.3 Fjölþjóðlegir aðilar 

Í kjölfar hruns Sovétríkjanna gjörbreyttist alþjóðleg samvinna um norðurslóðir og nýjar 

stofnanir og ný bandalög voru sett á laggirnar. Víða í þessari ritgerð hafa slíkar stofnanir, 

nefndir eða ráð verið nefnd, en óhætt er þó að segja að Norðurskautsráðið fari þar fremst í 
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flokki. Hér á eftir verður hins vegar stuttlega farið yfir aðra aðila á þessum alþjóðlega 

vettvangi.  

 

6.3.1 Þingmannaráð norðurslóða 

Þingmannaráð norðurslóða (e. Conference of Parliamentarians of the Arctic Region)
307

 var 

formlega stofnað árið 1996, sama ár og Norðurskautsráðið. Upphaf ráðsins á þó rætur að 

rekja til ársins 1993 þegar þingmenn norðurslóða hófu með sér formlegt samstarf. Að stofnun 

ráðsins stóðu fulltrúar norðurskautsríkjanna átta auk Evrópuþingsins. Þá eiga 

Norðurskautslæg svæðissamtök Inúíta, Samaráðið og Samtök rússneskra frumbyggja 

fastafulltrúa í ráðinu.
308

 

Ráðið starfar í náinni samvinnu við Norðurskautsráðið þar sem það hefur jafnframt fasta 

áheyrnaraðild. Meginhlutverk Þingmannaráðsins er þó að vera vettvangur fyrir 

stjórnmálamenn norðurheimskautssvæðisins. Þannig gefst þeim tækifæri til að miðla 

upplýsingum milli sín og samhæfa áherslur í málefnum svæðisins. Sterk tengsl milli ráðanna 

tveggja verða því enn mikilvægari fyrir vikið, en samvinnan tryggir að upplýsingar um mestu 

hagsmuni og þarfir íbúa norðurslóða skili sér til viðkomandi löggjafarþinga.
309

  

Áherslur ráðsins eru fjölbreyttar og mismunandi eftir tímabilum. Á áttundu ráðstefnu þess 

árið 2008 voru tilgreind fjögur meginviðfangsefni sem fylgt skyldi eftir, þ.e. málefni hafsins, 

heilbrigðismál, aðlögun að loftslagsbreytingum og þróun staðbundinna orkulinda á 

norðurheimskautssvæðinu.
310

 Níunda ráðstefnan var haldin í september 2010 en þar var 

megináherslan lögð á þrjá þætti, þ.e. sjálfbæra stjórnun lífrænna auðlinda, menntun og 

rannsóknir og afleiðingar bráðnunar íssins á norðurskautinu.
311

  

 

6.3.2 Norræn norðurslóðasamvinna 

Formlegt samstarf Norðurlandanna er meðal elsta og umfangsmesta svæðasamstarfs í 

heiminum. Í reynd hafa ríkin í þúsund ár ýmist unnið saman eða herjað hvert á annað. 

Norræn norðurslóðasamvinna nútímans hófst formlega fyrst árið 1952 þegar Norðurlandaráð 

var stofnað. Árið 1971 hófst svo starfsemi Norrænu ráðherranefndarinnar sem samstarfs-

stofnun ríkisstjórna Norðurlanda.
312
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Norrænt samstarf nær til Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar, auk 

sjálfstjórnarsvæðanna þriggja, Færeyja, Grænlands og Álandseyja. Það verður að telja 

eðlilegt að þessi ríki og sjálfstjórnarsvæði hafi samstarf, enda byggjast tengsl þessara ríkja á 

sameiginlegum gildum og mikilli sögu. Aukið pólitískt samstarf eykur jafnframt 

samkeppnishæfni Norðurlanda sem einnar heildar.
313

 Það er hins vegar ljóst að ríkin og 

sjálfstjórnarsvæðin hafa mismunandi tengsl við alþjóðleg bandalög. Þannig eiga Danmörk, 

Finnland og Svíþjóð aðild að ESB, en Danmörk, Ísland og Noregur aðild að NATO. Þá eru 

Noregur og Ísland jafnframt aðilar að hinu Evrópska efnahagssvæði (EES). Öll þessi ríki taka 

hins vegar þátt í starfsemi Norðurskautsráðsins, Norðurlandaráðsins og Norrænu ráðherra-

nefndarinnar.  

Þegar hefur verið gerð grein fyrir starfsemi og hlutverki Norðurskautsráðsins. Augljóst er 

að Norðurlandaþjóðirnar fimm eigi allar aðild að ráðinu, enda staðsett að öllu eða hluta á 

norðurheimskautssvæðinu. Danmörk á hins vegar aðild að ráðinu fyrir hönd Grænlands og 

Færeyja. Löndin hafa lagt aukna áherslu á málefni norðurslóða, bæði hvert í sínu lagi og 

innan Norðurskautsráðsins. Hvert aðildarríki Norðurskautsráðsins starfar þó á sínum eigin 

grundvelli og því eru engir formlegir samráðsfundir haldnir til að samræma afstöðu 

Norðurlandanna innan Norðurskautsráðsins.
314

  

Í stuttu máli má segja að Norðurlandaráð sé samstarfsvettvangur norrænna þingmanna, en 

það gefur m.a. ráðgefandi álit fyrir norrænu ríkisstjórnirnar. Norðurlandaráðsþing eru haldin 

einu sinni á ári sem Norðurlöndin fimm skiptast á að halda. Á þinginu eru einnig haldnir 

fjölmargir aðrir smærri fundir þar sem fulltrúar norrænu ríkisstjórnanna hitta hvern annan og 

þingmennina. Á fundum Norðurlandaráðsins er fjallað um allt það sem efst er á baugi hverju 

sinni, en þar koma málefni norðurskautsins sem rædd hafa verið í þessari ritgerð oft til 

umræðu.
315

  

Norræna ráðherranefndin er samstarfsvettvangur norrænu ríkisstjórnanna. Meðal hlutverka 

nefndarinnar er m.a. að móta norræna samninga og sáttmála. Stór hluti af starfi þess fer þó 

fram í norrænum stofnunum, verkefnum og aðgerðum. Málefni norðurslóða hafa lengi verið 

undir smásjá nefndarinnar, en gerð hefur verið sérstök samstarfsáætlun ráðherranefndarinnar 

fyrir norðurslóðir. Þannig er reynt að tryggja samstarf grannríkjanna um norðurslóðamál alls 

staðar þar sem það er mögulegt, t.d. innan Norðurskautsráðsins og ESB/EES. Þessi áætlun 
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úthlutar styrkjum árlega til ýmissa samstarfsverkefna. Á hverju tímabili er reynt að afmarka 

ákveðin svið sem eiga að njóta sérstakrar áherslu í styrkveitingum. Árin 2009-2011 var 

miðað við fjögur meginsvið. Í fyrsta lagi rannsóknir á loftslagsbreytingum og þrávirkum 

eiturefnum á norðurslóðum og áhrifum þeirra á íbúa svæðisins. Í öðru lagi bætt lífskjör og 

áframhaldandi búsetu á norðurslóðum með sérstakri áherslu á samfélög Sama og Inúíta. Í 

þriðja lagi stuðning við þróun norðlægra samfélaga og menningu með sérstöku tilliti til áhrifa 

hnattvæðingar og fjölþjóðlegs og alþjóðlegs samstarfs. Í fjórða og síðasta lagi var áhersla 

lögð á verndun náttúru norðurheimskautssvæðisins og líffræðilegan fjölbreytileika og 

sjálfbæra nýting auðlinda svæðisins.
316

 

 

6.3.3 Norðlæga víddin 

Norðlæga víddin (e. Northern Dimension)
317

 er samráðsvettvangur um eflingu nyrstu byggða 

ESB og samstarfs þess við Rússland. Hún snýr að því að gera aðgerðaáætlun í umhverfis- og 

efnahagsmálum og þannig minnka þá félagslegu gjá sem er á milli Norðurlandanna og 

ríkjanna í austri, t.d. Eystrasaltsríkjanna og Rússlands. Norðlæga víddin er því vettvangur til 

að vinna markvisst að verkefnum sem krefjast samvinnu og samráðs milli landanna.
318

 

Í meginatriðum er Norðlæga víddin n.k. stefnurammi fjögurra aðila, þ.e. ESB, Rússlands, 

Noregs og Íslands, sem er ætlað að stuðla að sjálfbærri þróun, stöðugleika, velsæld og öryggi 

í norðanverðri Evrópu. Um er að ræða málefni jaðarsvæða Norður-Evrópu í norðri og 

aðliggjandi svæða í Rússlandi. Upphaf hans má rekja til ársins 1995 þegar Finnland og 

Svíþjóð urðu meðlimir að ESB, en í kjölfar þess hóf sambandið að sýna málefnum 

norðurslóða aukinn áhuga. Með árunum hafa áherslur og stærð Norðlægu víddarinnar tekið á 

sig æ fjölbreyttari mynd, sem styrktist enn frekar með inngöngu Eystrasaltsríkjanna Eistlands, 

Lettlands, Litháen og Póllands í ESB árið 2004.
319

 

Viðfangsefni Norðlægu víddarinnar hafa undanfarið snúist í vaxandi mæli um málefni 

norðurslóða. Áhugi ESB á norðurslóðum ýtir enn frekar undir þessa þróun. Með aukinni 

áherslu Norðlægu víddarinnar á norðurslóðir liggur ljóst fyrir að viðfangsefni hennar muni 

skarast við málefni annarra stofnana, t.d. Barentsráðs og Norðurskautsráðsins. Það er því 

mikilvægt að í framtíðinni verði virkt samstarf og samráð milli þessarra þriggja aðila.
320
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 Ísland á norðurslóðum, bls. 20. 
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 Vefsíða þess er http://www.eeas.europa.eu/north_dim/index_en.htm.  
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 Northern Dimension Policy Framework Document, bls. 1-4.  
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6.3.4 Barentsráðið 

Eins og nafnið gefur til kynna er starfsemi Barentsráðsins (e. Barents Euro-Arctic Council)
321

 

afmörkuð við hið s.k. Barentssvæði. Það var stofnað árið 1993 af Norðmönnum til þess að 

efla samstarf milli aðliggjandi svæða í Norðvestur-Rússlandi, norðurhluta Skandinavíu og 

Finnlands. Barentssvæðið er þéttbýlasta svæðið á norðurslóðum með um 5,9 milljónir íbúa og 

því nauðsynlegt að slíkur staðbundinn vettvangur sé til staðar.
322

  

Aðildarríkin eru Norðurlandaríkin fimm
323

 auk Rússlands og ESB. Þá eiga mörg önnur 

ríki áheyrnaraðild að því, t.d. Bandaríkin, Bretland, Kanada, Frakkland og Japan. Að lokum 

má nefna að Barentsráðið á systursamtök á sveitarstjórnarstigi, Byggðasamband Barents-

svæðisins (e. Barents Regional Council), sem styrkja starfsemi Barentsráðsins með 

nákvæmum upplýsingum um hvers sé þörf á hverju svæði fyrir sig. Líkt og hjá 

Norðurskautsráðinu starfar fjöldi vinnuhópa á vegum Barentsráðsins, sem fjalla m.a. um 

umhverfismál, efnahagssamvinnu, æskulýðsmál, flutninga, tollamál og björgunarmál. Auk 

þeirra eru margir vinnuhópar starfræktir á vegum Byggðasambands Barentssvæðisins.
324

  

Umræða hefur verið uppi um það hvort vettvangur eins og Barentsráðið grafi undan 

mikilvægi Norðurskautsráðsins sem aðalvettvangs samstarfs norðurskautsríkja. Reynt hefur 

verið að koma í veg fyrir það, t.d. kemur fram í yfirlýsingum og starfslýsingu ráðsins að 

samráð skuli m.a. haft við Norðurskautsráðið þegar þörf er á. Þó óljóst sé er víst að litið er á 

Norðurskautsráðið sem þann vettvang þar sem meginsamvinna ríkja fer fram.
325

  

 

6.3.5 Evrópusambandið 

Aðeins þrjú ríki ESB eru skilgreind sem norðurslóðaríki, þ.e. Finnland, Svíþjóð og Danmörk. 

Hins vegar er Grænland ekki aðili að ESB,
326

 og þar sem skilgreining Danmerkur sem 

norðurslóðaríkis grundvallast á því að Grænland sé hluti danska konungsríkisins er aðkoma 

Danmerkur byggð á veikum grunni. Í raun er því ekkert ríki ESB með strönd að 

norðurslóðum. Þrátt fyrir að sambandið hafi þannig litla beina aðkomu að svæðinu hefur það 

töluverðra hagsmuna að gæta. Má hér nefna ýmsa þverþjóðlega þætti, t.d. mikilvægi opnunar 

nýrra siglingaleiða, loftslagsbreytingar og hugsanlega orkunýtingu á svæðinu. Í kjölfar örra 
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 Vefsíða þess er http://www.beac.st/.  
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 Ísland á norðurslóðum, bls. 18-19.  
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 Aðild Íslands og Danmerkur að Barentsráðinu verður m.a. rakin til sjávarútvegshagsmuna Íslendinga, 

Færeyinga og Grænlendinga.  
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Barentssvæðisins, sjá Md. Waliul Hasanat: „Barents Euro-Arctic Region in the Light of International Law“.   
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 Grænland hefur þó verið viðurkennt sem landsvæði með sérstök tengsl við ESB, sbr. umfjöllun í European 

Union and the Arctic, bls. 50-52.  
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breytinga á norðurheimskautssvæðinu og aukins mikilvægis þess hefur ESB sýnt málefnum 

norðurslóða aukinn áhuga á síðustu árum.
327

  

ESB gaf út sína fyrstu stefnuyfirlýsingu um málefni norðurslóða árið 2008. Helstu stoðir 

hennar eru auðlindamál, náttúruvernd og rannsóknir, auk eflingar fjölhliða stjórnunar á 

norðurslóðum. Í því sambandi hvetur framkvæmdastjórnin til þess að Norðurskautsráðið veiti 

ESB sæti fasts áheyrnarfulltrúa í ráðinu. ESB telur mikilvægt að þróuð verði fjölþjóðleg 

yfirstjórn svæðisins þar sem allir aðilar eigi jöfn pólitísk réttindi að norðurslóðum, en ekki 

bara strandríki.
328

  

 

6.3.6 Atlantshafsbandalagið 

Atlantshafsbandalagið (e. North Atlantic Treaty Organization - NATO)
329

 er á ný farið að 

veita norðurslóðum athygli. Eins og áður hefur verið greint frá var norðurskautið 

hernaðarlega mikilvægt á tímum kalda stríðsins. Þó að bandalagið hafi ekki eins mikla 

hernaðarviðveru í huga nú er enginn vafi á því að öryggisástæður skipa stóran sess í hugum 

aðildarríkja. Ljóst er að Rússland er það eina af norðurskautsríkjunum fimm sem er ekki 

meðlimur að NATO. Sú stað vekur óumdeilanlega upp dálítinn núning á milli ríkjanna.
330

  

Óvisst er hvernig NATO mun blanda sér í málefni norðurslóða. Fyrsta alvöru ráðstefna 

NATO um norðurskautið var haldin í Reykjavík í janúar 2009. Eftir hana varð mönnum ljóst 

að bandalagið mun veita norðurslóðum aukna athygli á komandi árum. Óljóst er þó hvaða 

áherslur verða lagðar til grundvallar og enn er mikil pólitísk togstreita fram undan sem fellur 

út fyrir ramma þessarrar ritgerðar.
331

 

 

6.3.7 Aðrir aðilar 

Fjöldi annarra fjöl- og alþjóðlegra aðila er að finna sem vinna að málefnum norðurslóða. 

Víða í ritgerðinni hafa slíkar nefndir, stofnanir eða ráð verið nefnd en hér á eftir verður 

stuttlega farið yfir þær helstu. Til að byrja með verður farið yfir þær stofnanir sem gæta 

hagsmuna ýmissa þjóðfélagshópa á norðurslóðum.  
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Norðurskautslæg svæðissamtök Inúíta (e. Inuit Circumpolar Council - ICC)
332

 eru frjáls 

félagasamtök í forsvari fyrir um 150 þúsund Inúíta sem búa í Bandaríkjunum, Kanada, 

Grænlandi og Rússlandi. Samaráðið (e. Saami Parliamentary Council, s. Sametinget)
333

 er í 

forsvari fyrir frumbyggja Sama í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi. Samtök rússneskra 

frumbyggja (e. Russian Association of Indigenous Peoples of the North - RAIPON)
334

 er 

stofnun með hagsmuni frumbyggja í Norður-Rússlandi og Síberíu að leiðarljósi. 

Alþjóðasamtök Aleúta (e. Aleut International Association - AIA)
335

 eru samtök í forsvari 

fyrir frumbyggja Alaska. Alþjóðaráð Gwich'in-þjóðarinnar (e. Gwich’in Council 

International - GCI)
336

 eru frjáls félagasamtök stofnuð árið 1999 til að tryggja hagsmuni 

Gwich‟in-þjóðarinnar sem er búsett í norðvesturhluta og Yukon-hluta Alaska. 

Norðurskautsráð Atabaska (e. Arctic Athabascan Council - AAC)
337

 eru samtök í forsvari 

fyrir Atabaska-fólkið í Norður-Ameríku og Kanada, en meginhlutverk samtakanna er að gæta 

hagsmuna þess í Norðurskautsráðinu.  

Aðrir alþjóðlegir gerendur í málefnum norðurslóða eru t.d. Háskóli norðurslóða (e. 

University of the Arctic),
338

 Rannsóknarþing norðursins (e. Northern Research Forum),
339

 

Alþjóðaráð norðurvísinda (e. International Arctic Science Committee)
340

 og Samtök 

byggðarlaga á norðurslóðum (e. Northern Forum).
341

 Samhliða öllum þessa samtökum og 

stofnunum má ekki gleyma fjölda tvíhliða samninga og samstarfi milli einstakra ríkja á öllum 

mögulegum sviðum, t.d. siglinga, nýtingu auðlinda, til verndar umhverfinu o.s.frv. Að lokum 

má einnig rifja upp, eins og rakið er í kafla 4.2, að til eru fjölmargar fiskveiðinefndir til þess 

að tryggja sjálfbæra nýtingu fiskistofna. 

 

6.4 Ísland 

Eins og rakið hefur verið í þessari ritgerð hefur Ísland töluverðra hagsmuna að gæta á 

norðurslóðum. Því er mikilvægt fyrir Íslendinga að fylgjast vel með og taka þátt í öllu því 

alþjóðlega samstarfi, ráðstefnum og samstarfsferlum sem snerta íslenska hagsmuni. Óhætt er 

að segja að þátttaka Íslands í Norðurskautsráðinu sé mikilvægust í því alþjóðasamstarfi sem í 
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boði er. Þá er Ísland meðal þeirra ríkja sem hafa viljað auka vægi ráðsins í ákvarðanatöku um 

málefni svæðisins og þannig auka pólitískt hlutverk og mikilvægi ráðsins. Sem dæmi má 

nefna að á fundi aðildarríkja Norðurskautsráðsins, sem haldinn var í Reykjavík 14.-16. 

desember 2010, var lokið gerð alþjóðasamnings um samstarf við leit og björgun á hafi og í 

lofti á norðurslóðum. Athygli vekur að þetta er fyrsti bindandi alþjóðasamningurinn sem 

samið er um innan ráðsins með fullri aðild allra norðurskautsríkjanna átta og sem nær yfir allt 

norðurheimskautssvæðið. Ljóst er að samningurinn stuðlar að greiðari samskiptum milli 

ríkjanna og sannar að ríkin átta geta unnið saman og komið sér saman um lagalega bindandi 

samninga. Samningurinn verður loks undirritaður á ráðherrafundi Norðurskautsráðsins í 

Nuuk á Grænlandi í maí 2011.
342

  

Eins og rakið hefur verið í kafla 6.3 þá eru Íslendingar aðilar að fjölda stofnana, samtaka 

og ráða um málefni norðurslóða. Ekki er því ástæða til þess að fjalla um það nánar hér. Ísland 

hefur auk þessa fjölþjóðasamstarfs náið tvíhliða samstarf við helstu grannþjóðir okkar, þ.e. 

Grænland og Færeyjar, enda fara hagsmunir þjóðanna að nokkru leyti saman. Með auknu 

sjálfstæði þjóðanna frá Danmörku hafa samskipti ríkjanna aukist á síðari árum. Slík samskipti 

eru á margvíslegum sviðum, t.d. samstarf í orkuvinnslu, auðlindanýtingu og mennta-, 

heilbrigðis- og samgöngumálum, og því ekki eingöngu með áherslu á málefni 

norðurskautsins.
343

  

Þessu til viðbótar má nefna að árið 1985 var Vestnorræna ráðið stofnað af lögþingi 

Færeyja, landsþingi Grænlands og Alþingi Íslendinga. Ráðið hefur náið samstarf við 

Norðurlandaráð, en markmið þess er að stuðla að alhliða efnahagsuppbyggingu með áherslu á 

sjálfbærar og umhverfisvænar atvinnugreinar. Ráðið getur t.d. samhæft aðgerðir í ákveðnum 

verkefnum á sviði iðnaðar, tækni eða þjónustu á milli landanna.
344

  

Nokkrar íslenskar stofnanir starfa að málum sem snerta á einn eða annan hátt málefni 

norðurslóða. Þá hafa margar þeirra tekið þátt í alþjóðlegu samstarfi vegna 

rannsóknarverkefna á sínu sviði, en innan þessara stofnana er að finna mikla þekkingu og 

reynslu í rannsóknum og alþjóðlegu rannsóknarsamstarfi. Má hér t.d. nefna Háskóla Íslands, 

Háskólann á Akureyri, Hollustuvernd ríkisins, Hafrannsóknastofnun, Náttúrufræðistofnun 

Íslands, Rannsóknastofnun landbúnaðarins, Rannsóknarráð Íslands og Veðurstofu Íslands.
345

 

Þá má segja að á Akureyri hafi orðið til n.k. alþjóðleg norðurslóðamiðstöð en þar hafa 

fjölmargar stofnanir og samtök sem sinna rannsóknum á norðurslóðum aðsetur, þ.m.t. 
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skrifstofur tveggja vinnuhópa Norðurskautsráðsins, Rannsóknarþing norðurslóða og Stofnun 

Vilhjálms Stefánssonar.
346

  

Stofnun Vilhjálms Stefánssonar á Akureyri er íslensk norðurslóðastofnun sem starfar 

samkvæmt lögum nr. 81/1997. Samkvæmt 2. mgr. 1. gr. laganna er stofnunin samstarfs-

vettvangur þeirra sem sinna málefnum norðurslóða hér á landi og er ætlað að efla 

umhverfisrannsóknir á norðurslóðum, stuðla að sjálfbærri þróun og efla þátttöku Íslendinga í 

alþjóðasamstarfi á því sviði.  

Að lokum má nefna að Ísland átti frumkvæði að uppbyggingu Norðurslóðagáttarinnar (e. 

Arctic Portal),
347

 vefsíðu sem var komið á fót árið 2006 og er starfrækt á Akureyri. Að henni 

standa m.a. Háskólinn á Akureyri og utanríkisráðuneytið, en meginverkefni hennar er að ýta 

undir notkun nýrrar samskiptatækni í þágu sjálfbærrar þróunar á norðurslóðum. 

Norðurslóðagáttin er þannig alhliða vettvangur til netsamskipta og upplýsingamiðlunar á 

veraldarvefnum fyrir íbúa norðurslóða og aðra sem áhuga hafa á málefnum 

norðurheimskautssvæðisins. Vefsíðan veitir t.d. aðgang að margvíslegum upplýsingum um 

norðurslóðir, s.s. um orkumál, siglingar, fiskveiðar og loftslagsbreytingar.
348

 Óhætt er að 

segja að Norðurslóðagáttin sé orðin einn öflugasti vettvangur alþjóðlegra netsamskipta og 

upplýsingamiðlunar um málefni norðurslóða.
349
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7 Niðurstöður  

Eins og rakið hefur verið í ritgerðinni hefur áhugi á norðurskautinu farið vaxandi síðustu 

áratugi. Ein helsta ástæða þess er að sumar af mikilvægustu náttúruauðlindum Jarðar, t.d. 

olía, gas, málmar og margvíslegar fiskitegundir, er að finna á þessu svæði. Þá hefur 

fyrirsjáanleg opnun siglingaleiða í kjölfar loftslagsbreytinga og bráðnunar íssins einnig vakið 

áhuga ríkja.  

Þær miklu breytingar á svæðinu sem ætla má að verði á næstu árum hafa skapað ákveðna 

óvissu meðal almennings, auk ranghugmynda um það hver lagaleg réttarstaða svæðisins er í 

raun. Því hefur m.a.s. verið haldið fram að svæðið lúti engum alþjóðlegum reglum. Slíkar 

yfirlýsingar og fullyrðingar eru mjög misvísandi og lýsa á engan hátt lagalegri réttarstöðu 

svæðisins m.t.t. fyrirliggjandi reglna hafréttar, eins og sýnt hefur verið fram á í ritgerðinni.  

Hafréttarsáttmáli Sameinuðu þjóðanna leggur grunninn að því alþjóðlega regluverki sem 

gildir fyrir hafið og er að því leyti grundvallarréttarheimild þegar kemur að álitaefnum 

norðurskautsins, enda lýtur svæðið að miklu leyti almennum reglum hafréttar. Þrátt fyrir 

þessa mikilvægu stoð er ljóst að mörg álitamál eru enn til staðar þegar á reglurnar hefur reynt. 

Þá er jafnframt lagalegt tómarúm á nokkrum mikilvægum sviðum. Það er því líklegt að mörg 

ár og jafnvel áratugir muni líða þar til endanleg lausn fæst um ýmis veigamestu álitaefnin.  

Meginmarkmið ritgerðarinnar hefur verið að fjalla um helstu lagalegu álitaefni 

norðurskautsins á aðgengilegan og skýran hátt. Ritgerðin er því n.k. yfirlitsrit, en ekki er 

svigrúm til þess að fjalla ítarlega um hvert og eitt þeirra. Í fyrsta lagi var fjallað um siglingar 

á norðurslóðum og þann lagalega ramma sem nær yfir það svið. Í öðru lagi var réttarstaða 

lífrænna auðlinda tekin fyrir, þ.e. hvaða ríki eigi tilkall til þeirra auðugu fiskimiða sem 

fyrirfinnast á norðurslóðum. Einnig var rætt um stjórn slíkra auðlinda og leiðir til að nýting 

þeirra verði sem sjálfbærust. Í þriðja lagi voru landgrunnsréttindi norðurslóða skoðuð, þ.e. 

hvaða ríki gætu gert tilkall til ytra landgrunns, m.a. í Norður-Íshafi, og þannig slegið eign 

sinni á gríðarlegar auðlindir sem þar er að finna. Í fjórða lagi var fjallað um svæðisbundna 

samvinnu um málefni norðurslóða, enda krefjast sameiginleg vandamál sameiginlegra lausna. 

Að lokum var skoðað hver væri réttarstaða Íslands á þeim sviðum sem tekin voru fyrir.   

 

7.1 Siglingar 

Athygli vekur að helstu núgildandi siglingareglur um einu raunhæfu norðurskauts-

siglingarnar, þ.e. um norðvestur- og norðaustursiglingaleiðirnar, eru landslög Kanada og 

Rússlands. Þrátt fyrir að umrædd landslög hafi ákveðna stoð í alþjóðalögum, m.a. ákvæðum 
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HRS (t.d. 234. gr.) og reglum Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar, þá verður ekki framhjá því 

litið að strandríkin tvö eru í sterkri stöðu til þess að stjórna slíkum siglingum eins og þau 

kjósa. Erfitt er að taka undir þær röksemdir Bandaríkjamanna og annarra ríkja að leiðirnar 

tvær liggi um alþjóðleg sund. Staðreyndin er sú að báðar leiðirnar eru gífurlega langar, þræða 

eyjaklasa, liggja um mörg höf og fara reglulega inn á innsævi ríkjanna tveggja. Hugtakið væri 

því teygt ansi vítt ef skilgreina ætti þessar leiðir sem alþjóðleg sund. Þá verður einnig að 

virða mikilvæg réttindi strandríkja til þess að stjórna siglingum á innsævi sínu, eins og 

ákvæði HRS kveða skýrt á um, enda geta verið miklir verndarhagsmunir í húfi fyrir 

strandríkin, t.d. umhverfisvernd og öryggismál.  

Sökum þess hve aðstæður til siglinga munu breytast á komandi árum og áratugum er erfitt 

að segja til um hvernig endanleg lagaframkvæmd verður um norðurskautssiglingar. Reikna 

má með því að með áframhaldandi hlýnun og bráðnun íss á norðurskautinu muni helstu 

siglingaleiðirnar færast fjær ströndum Kanada og Rússlands. Leiðirnar munu styttast fyrir 

vikið og auðveldara verður fyrir stærri skip að sigla á slíkum hafsvæðum. Útlit er því fyrir að 

helstu alþjóðlegu stofnflutningaleiðir framtíðarinnar verði um s.k. norðurskautsleið, þ.e. þvert 

yfir Norður-Íshaf þar sem siglingareglur úthafsins gilda. Það má því reikna með því að innri 

norðausturleiðin og norðvesturleiðin muni í framtíðinni áfram lúta annars vegar lögsögu 

Rússlands og hins vegar lögsögu Kanada. Þangað til að norðurskautsleið verður greið mun 

reyna á samvinnu og pólitískan vilja viðeigandi ríkja til þess að norðvestur- og 

norðausturleiðirnar verði nýttar á sem besta veg. Líklegt er að einhvers konar málamiðlun 

verði gerð, enda er það hvorki í hag strandríkjanna tveggja né alþjóðlegra siglinga að 

leiðirnar verði lokaðar eða að umferð um þær verði takmörkuð að einhverju leyti.  

 

7.2 Lífrænar auðlindir 

Málefni lífrænna auðlinda á norðurskautinu eru að vissu leyti frábrugðin hinum tveimur 

álitaefnunum sem fjallað hefur verið um í ritgerðinni. Ólíkt ólífrænum auðlindum og 

siglingum snýst fiskveiðistjórnun um lifandi fyrirbæri sem er töluvert viðkvæmara fyrir alls 

konar breytingum á vistkerfinu. Fullnægjandi fiskveiðistjórnun krefst því nákvæms og 

velskilgreinds en sveigjanlegs lagaramma til þess að geta tryggt sjálfbæra nýtingu fiskistofna. 

Ef miðað er við þær miklu breytingar sem eiga sér stað á hafsvæðum norðurskautsins er ljóst 

að núgildandi lagarammi um fiskveiðar á norðurskautinu er ekki fullnægjandi. Helsti vandi 

fiskveiða á norðurheimskautssvæðinu varðar deilistofna og víðförula fiskistofna. Þrátt fyrir 

að til staðar sé tiltölulega víður og sterkur lagarammi utan um slíkar veiðar, m.a. með 
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ákvæðum HRS og úthafsveiðisamningi Sameinuðu þjóðanna, hefur hann reynst 

ófullnægjandi, eins og rakið er í ritgerðinni.  

Meðal nauðsynlegra aðgerða er að tryggja að öll hafsvæði norðurheimskautssvæðisins og 

allir fiskistofnar þar lúti sameiginlegu fiskveiðistjórnunarkerfi. Til þess að slíku markmiði 

verði náð þarf e.k. yfirstjórn sem starfar á grundvelli heildstæðs lagaramma í formi 

þjóðréttarsamnings sem er sérhannaður fyrir sérstakar aðstæður norðurskautsins. Þá er 

mikilvægt að alþjóðleg stofnun sinni eftirliti til að tryggja framangreind markmið, en 

eðlilegast væri að Norðurskautsráðið tæki að sér slíkt hlutverk. Miðað við hugsanlega þróun 

og breytingar sem munu verða á starfsemi, hlutverki og stærð ráðsins, eins og rakið er í kafla 

6.2.2, þá gætu framundan verið hentug tímamót til að innleiða slíkt fiskveiðistjórnunarkerfi á 

norðurskautinu.  

 

7.3 Ólífrænar auðlindir 

Athygli vekur að öll norðurskautsríkin sem eiga möguleika á ytra landgrunni á norðurheim-

skautssvæðinu hafa komið á fót s.k. landgrunnsverkefni og eru í óða önn að afla vísindalegra 

gagna kröfu sinni til stuðnings. Ríkin eru þó mislangt á veg komin. Noregur er t.d. eina ríkið 

sem hefur ákvarðað ytri mörk landgrunnsins á norðurskautinu á grundvelli tillagna 

landgrunnsnefndarinnar. Þar sem ríkin hafa ólíkan tímafrest til að skila greinargerðum getur 

það reynst þeim erfitt að fara í endanlegar tvíhliða samningaviðræður um landgrunnið, 

sérstaklega ef miðað er við hversu andstæðar kröfur ríkjanna eru skv. 76. gr. HRS. Þar 

stendur sérstaklega upp úr deilan um Lomonosov- og Alpha-Mendeleev-hryggina. Það er því 

ljóst að það munu líða mörg ár þangað til samningar nást varðandi allar tvíhliða deilur um 

ytra landgrunn í Norður-Íshafinu.  

Eitt mikilvægasta atriðið varðandi landgrunnskröfur á Norður-Íshafinu er hin s.k. Ilulissat-

yfirlýsing frá árinu 2008. Þótt deiluaðilar hafi þar lýst yfir skýrum vilja til að leysa 

ágreiningsmál sín með friðsamlegum hætti er ekki unnt að útiloka að landgrunnsdeilur spilli 

að einhverju leyti fyrir samskiptum norðurskautsríkja, enda gríðarlegir hagsmunir í húfi. 

Forsenda fyrir stöðugleika, samvinnu og möguleika á friðsamlegri lausn landgrunnsmála á 

norðurslóðum er að staðið verði við þau fyrirheit sem þar er lýst, en hingað til hafa ríkin fylgt 

þeirri stefnu af mikilli fyrirmynd. Um leið og landgrunnssvæðin hafa verið kortlögð betur og 

landgrunnsnefndin fengið tækifæri til að yfirfara gögn ríkjanna og koma með tillögur munu 

helstu deilurnar um ólífrænar auðlindir, sem nefndar eru í þessari ritgerð, leysast á grundvelli 

reglna hafréttar. Hins vegar er alls óvíst hvernig ríkin muni bregðast við niðurstöðum sem eru 
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þeim ekki að skapi, en þá skiptir einmitt mestu máli að samvinna og samskipti ríkjanna séu 

með sem besta móti.  

 

7.4 Svæðisbundin samvinna 

Þó að Norðurskautsráðið fái mesta athygli sem helsti samráðsvettvangurinn um málefni 

norðurslóða þá vekur það athygli að margs konar stofnanir, nefndir og samtök koma einnig á 

einn eða annan hátt að slíkri samvinnu. Áhugi á norðurheimskautssvæðinu er þó ekki 

einungis bundinn við framangreinda aðila. Önnur ríki og ríkjasambönd telja sig einnig eiga 

beinna eða óbeinna hagsmuna að gæta, aðallega á grundvelli þverþjóðlegra þátta, t.d. 

hugsanlegrar orkunýtingar og opnun nýrra siglingaleiða. Þessi þróun sýnir aukinn alþjóðlegan 

áhuga á svæðinu en það er eitthvað sem norðurskautsríkin eiga að fagna frekar en að bæla 

niður. Þó að ríki og ríkjasambönd eins og ESB hafi enga möguleika á yfirráðum yfir 

landgrunni á svæðinu eru þessir aðilar óhjákvæmilega stórir og mikilvægir þátttakendur í 

framtíðarþróun norðurslóða, t.d. varðandi siglingar, fiskveiðar og nýtingu auðlinda af 

norðurheimskautssvæðinu. Slík svæðisbundin samvinna ýmissa ríkja, ríkjasambanda og 

stofnana er því grundvallarforsenda þess að hægt sé að nýta þau tækifæri sem í boði eru á 

svæðinu.  

Mikilvægt er að efla og styrkja Norðurskautsráðið sem mikilvægasta samráðsvettvanginn 

um málefni norðurslóða og vinna að því að auka pólitískt vægi þess. Ráðlegast er að helstu 

alþjóðlegu ákvarðanir um mikilvægustu málefni norðurslóða verði teknar þar í framtíðinni. 

Norðurskautsráðið stendur á ákveðnum tímamótum eins og er. Í kjölfar örra breytinga á 

hafsvæði norðurheimskautssvæðisins og þá miklu möguleika sem eru framundan verða 

norðurskautsríkin að ákveða hvaða stefnu þau eigi að taka, þ.e. hvort hér verði um að ræða 

einkasamkomu þeirra eða hvort bjóða eigi fleiri alþjóðlegum aðilum beina aðkomu að 

málefnum svæðisins. Hér mun skipta miklu máli hvernig hin strandríkin fjögur við Norður-

Íshaf bregðast við mótmælum Bandaríkjastjórnar árið 2010 við hinum s.k. fimm-ríkja fundi. 

Fullyrða má að þróist samráð ríkjanna fimm yfir í formlegan samstarfsvettvang um málefni 

norðurheimskautssvæðisins mun það veikja Norðurskautsráðið til muna og setja sterkan svip 

á framtíðarsamvinnu svæðisins. Mótmæli Bandaríkjastjórnar gefa þó skýrt til kynna að ekki 

sé full samstaða milli ríkjanna fimm um fyrirkomulagið. Mótmælin eru að þessu leyti 

áhugaverð út frá stjórnmálafræðilegu sjónarhorni og vekja óhjákvæmilega upp vangaveltur 

um það hvers vegna hagsmunir Íslands, Finnlands og Svíþjóðar skuli njóta slíks stuðnings. 
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7.5 Ísland 

Óhætt er að fullyrða að Ísland sé ekki í hópi „stóru“ norðurskautsríkjanna, en sem eina 

norðurskautsríkið sem á allt sitt landsvæði innan hefðbundinna marka norðurslóða þá hefur 

Ísland mikilla hagsmuna að gæta á svæðinu. Athyglisvert er að hagsmunagæsla Íslands á 

svæðinu er margvísleg. Hún tekur m.a. til samskipta við önnur ríki á vettvangi 

Norðurskautsráðsins og Norðurlandasamstarfsins, grannríkjasamstarfs við Grænland og 

Færeyjar, þátttöku í fiskveiðisamtökum eins og NEAFC og NAFO, tengslum og samskiptum 

við ESB með þátttöku í hinni svonefndu Norðlægu vídd auk samstarfs við Rússland í 

Barentsráðinu. Ekki má þó gleyma hinni hliðinni á sama peningi því fjöldi innlendra stofnana 

starfar að málum sem snerta á einn eða annan hátt málefni norðurslóða. Mikilvægt er að 

Ísland haldi áfram framangreindri starfsemi og virki hana enn frekar til þess að tryggja það að 

Íslendingar sitji við sama borð og önnur strandríki á svæðinu. Það er mikilvægt að benda á 

það í þessu samhengi að norðurhluti efnahagslögsögu Íslands er innan norðurheimskauts-

svæðisins auk þess sem Ísland nýtur landgrunnsréttinda innan svæðisins, eins og rakið hefur 

verið í ritgerðinni. Ísland á því bæði land og rétt til hafsvæða norðan heimskautsbaugs. Þá 

býður lega landsins upp á ákveðin tækifæri í framtíðinni á öðrum sviðum, s.s. í tengslum við 

siglingar um norðurskautið.  

Eitt helsta sóknarfæri Íslands felst í auknum siglingum um norðurheimskautssvæðið, en 

þær munu að öllum líkindum fela í sér aukin tækifæri fyrir íslenskt atvinnulíf í tengslum við 

þjónustu og iðnað. Ísland getur þannig gegnt og mun að öllum líkindum gegna stóru hlutverki 

sem þjónustubækistöð fyrir auðlindanýtingu og siglingar í norðri. Íslensk stjórnvöld og 

fyrirtæki ættu því að vinna markvisst að því að kynna alþjóðlegum skipa- og flutninga-

fyrirtækjum þá möguleika sem í boði eru.  

Eins og sjá má eru möguleikar Íslands á norðurslóðum marg- og fjölbreytilegir. Í reynd er 

framtíð svæðisins að nokkru leyti óskrifað blað og því má jafnvel reikna með að enn fleiri 

tækifæri eigi eftir að koma upp á yfirborðið og móta framtíð norðurskautsríkjanna. Vaxandi 

þýðing norðurslóða á næstu áratugum getur því í senn aukið alþjóðlegt vægi Íslands og eflt 

innlenda starfsemi. 
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