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Norðurslóðanet Íslands.. 

 

• Er sameiginlegur vettvangur aðila sem starfa með einum eða 
öðrum hætti að málefnum norðurslóða. Þeir aðilar eru við 
upphaf verkefnis opinberar stofnanir, fyrirtæki eða aðrir aðilar 
sem koma að rannsóknum, menntun, stefnumótun, eftirliti, 
upplýsingamiðlun o.s.frv. á norðurslóðum.  

• Unnið verður  markvisst að því að efla samstarf 
Norðurslóðanets Íslands með því að fjölga aðilum og stuðla  
að fjölbreytilegri þátttöku  frá öllum landshlutum og 
margvíslegum hagsmunaaðilum 



Tilgangur 

... auka samskipti og samstarf milli aðila með það að markmiði að styrkja stöðu þeirra 
sem þekkingarklasa um norðurslóðamálefni á Íslandi,  
 
... auka sýnileika stofnana og annarra aðila á Íslandi sem vinna að málefnum 
norðurslóða og þeirra málefna sem þær fjalla um,  
 
... auka skilning á starfsemi þátttakenda; upplýsa fræðimenn, stjórnmálamenn og 
almenning innanlands og erlendis um þá þekkingu og reynslu sem hér hefur skapast á 
undanförnum árum, 
 
... gera aðgengilegar upplýsingar um norðurslóðir og þau málefni sem eru hvað 
brýnust á norðurslóðum, 
 
... veita stuðning til aukinnar samvinnu milli aðila til að styrkja samkeppnishæfni þeirra 
á þeim sviðum sem þær starfa á, 
 
... veita leiðbeiningar og ráðgjöf til þeirra sem til Norðurslóðanetsins leita. 



Rekstrarform 

• Starfsemi hófst í febrúar 2013 
• Sjálfstæð eining, formlega sjálfseignarstofnun stofnuð af 

félagasamtökunum Norðurslóðamiðstöð Íslands og Eyþingi 
• Fjármagnað – fyrir tilstilli Eyþings – af Sóknaráætlun 2020. 
• Ábyrgðarráðuneyti eru utanríkisráðuneytið, umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið,  mennta- og menningarmálaráðuneytið 
• Fjármagn og eftirlit í gegnum utanríkisráðuneytið 
• Þriggja manna stjórn 

– Einn fulltrúi Háskólans á Akureyri og stofnana sem honum tengjast.  
– Einn fulltrúi annarra opinberra mennta- og/eða rannsóknastofnana. 
– Einn fulltrúi aðila sem ekki er opinber mennta- eða rannsóknastofnun, þ.e. einkaaðila og 

fleiri sem ekki tilheyra ofangreindum hópum.   
• Fagráð samanstendur af aðilum félagasamtakanna Norðurslóðamiðstöð 

Íslands  
• Staðsett í rannsóknahúsinu Borgum, Akureyri 
• Tveir starfsmenn 

 
 
 
 
 



Stofnaðilar 



Nýir aðilar 

• Veðurstofa Íslands 
• Hafrannsóknastofnun 
• Arctic Services  
• Jafnréttisstofa  
• Háskólasetur Vestfjarða 
• Þekkingarsetur Þingeyinga 
• Þekkingarsetrið á Blönduósi 
• Grænlandssetur á Vestfjörðum 
• Sjávarútvegsmiðstöð HA 
• Háskólinn í Reykjavík 
• Öryggismiðstöð Íslands 
• Norðurslóð efh. 
 
 
 
 
 

• MATÍS 
• Austurbrú 
• Háskóli Íslands 
• Umhverfisstofnun 
• FESTA 
• Langanesbyggð 
• Siglingastofnun 
 



Óskalisti 

• Climate Research Fund 
• Háskólinn á Hólum 
• Landbúnaðarháskóli Íslands 
• Náttúrufræðistofnun Íslands 
• Veiðimálastofnun 
• Mannvirkjastofnun 
• Orkustofnun 
• Íslenskar Orkurannsóknir 
• Vegagerðin 
• Landhelgisgæslan 
• Landmælingar Íslands 
• Landgræðsla ríkisins 
• Mývatn Research Station 
• Selasetur 
• Náttúrustofur 

 
 
 
 
 

• Institute of the North (The Arctic Energy Network) 
• Arctic Centre 
• European Arctic Centre 
• Saami College,  Norway, Kautokeino 
• UNEP-Grid Arendahl, Arendal 
• ELAT, International Centre for Reindeer Husbandry 
• UArctic 
• UNEP-Grid Arendahl 
• Climate Research Centre, Nuuk 
• ArcticNet Canada 
 



Framtíðarsýn 



Title 

 

 

 

 



SUMN 

 

 

 

 

http://www.lbhi.is/
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Arctic Services 

 

 

 

 



Reykjanes Peninsula High North 

 

 

 

 



Norðurslóðanetið - tengsl 

 

 

 

 

• Fjölbreyttir hagsmunaaðilar 
• Stofnaðili að IACC – áheyrnarfulltrúi í 

stjórn 
• Áheyrnarfulltrúi í SUMN 
• Arctic Services aðili að netinu 
• Vísindanefnd Rannsóknarmiðstöðvar um 

Norðurljós 
 
 
 

 
 
 
 
 



Ráðstefnur, málstofur og vinnufundir 

 

 

 

 

• Trans Arctic Agenda –  mars 2013, Háskóli Íslands 
• Health and Well-Being in the Arctic, apríl 2013, Norðurslóðanetið og Háskólinn á 

Akureyri 
• Arctic Round Table, maí 2013 (Ólafur Ragnar Grímsson) 
• Arctic Seminar, University of Iceland, maí 2013, HÍ 
• Marine Tourism Seminar, júní 2013 
• Málstofa um olíu og gas á Norðurslóðum og vinnufundur um verkefni sem varðar 

samfélagsleg áhrif, júní 2013, Háskólinn á Bifröst University 
• Akureyrarvaka, júní 2013 
• Northern Research Forum, ágúst 2013 
• EU Arctic Centre Stakeholder Consultation Roundtable, október 2013. Rovaniemi 
• Arctic Energy Summit, október 2013, Akureyri  
• Arctic Circle:  ´Cooperation between Clusters´í samstarfi við 

Norðurslóðaviðskiptaráð, Samvinnunefnd um málefni Norðurslóða og Arctic 
Services 

• Norðurslóðadagurinn 2013, nóvember 2013, Reykjavík 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Fyrirlestrar og kynningar 

 

 

 

 

• Arctic Seminar, University of Iceland 

• China- Nordic Arctic Cooperation Research Symposium – Shanghai, júní 2013  

• Arctic Energy Summit (Panel - Development of the North, for the People of the 
North) 

• Arctic Circle, side-session ´Cooperation Between Clusters´ 

• Byggðastofnun - Northern Periphery Program - Copenhagen 

• UNAK BOD 

• Menntaskólinn á Akureyri, loftslagsbreytingar 

• Margaret Wilson, students 

• UNAK resource department summer school 

• SUMN  

• Rotary – IACN 

• Austurbrú – Fjarðabyggð í tilefni af heimsókn ÓRG 

• Þórshöfn - Langanesbyggð 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



Kynningar 

 

 

 

 

• Nýir aðilar 

• Gestir og gangandi 

• Ráðgjöf 

• Stefnumótandi fundir 

• Miðlun 

• Tromsö / Akureyri – Arctic Studies styrkur 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nordurslodanetid.is  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fésbók: Norðurslóðanet Íslands 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Helstu  verkefni á næstunni 

• Mars 2014 – Fyrirtæki og fræðimenn: vinnufundur um samstarfsfleti á milli fyrirtækja 
og fræðimanna sem hafa áhuga á málefnum norðurslóða. Proposed sectors: tourism; 
fisheries; helicopter services; oil drilling; Transportation.  Samstarf Norðurslóðanets 
Íslands; SUMN; Arctic Services; IACC.  

• Mars/apríl 2014; Heimsókn frá The Arctic University í Tromsö og Fram Centre; hluti af 
Arctic Studies styrk sem minnst var á að ofan. 

• Maí 2104 – Fyrirtæki, fræðimenn, nemendur: Tveggja daga ráðstefna sem haldin 
verður á Reykjanes með fókus á öryggismál.  

• Rektor´s Forum / Student´s Forum 
• Júní 2014 – China Nordic Arctic Symposium, Akureyri 
• Júní 2014 - Akureyrarvaka 
• September 2014 – Corporate Social Responsibility: málstofa sem haldin yrði á meðan 

á Arctic Circle stendur: Tillaga að samstarfsaðilum: Norðurslóðanet Íslands; SUMN; 
Arctic Services; IACC; FESTA (Samfélagsábyrgð fyrirtækja). 

• Október 2014 – Gender Equality in the Arctic 
• Október/Nóvember – Norðurslóðadagurinn, Nuuk 
• Könnun, SEO, LinkedIn, greinaskrif, fréttabréf, löggjöf um umhverfismat 
• Samhæft aðgengi Norðurslóðaupplýsinga – upplýsinga- og gagnatorg 
• Open Access Decision Model – Háskólinn í Reykjavík 

 
 
 



 

• Icelandic Arctic Cooperation Network / 
Norðurslóðanet Íslands 

• Borgir, Nordurslod 

• IS-600 Akureyri 

• Iceland 

• iacn@arcticiceland.is 

• www.arcticiceland.is 
 

 

Velkomin(n) í heimsókn! 



Breytingar á Norðurslóðum 

 

 

 

 

• Bráðnun  

• Breytingar  - samfélög, náttúra, vistkerfi, veðurfar 

• Tækifæri og áhættur 

• Aukin efnahagsleg umsvif 

• Auðlindir, endurnýjanlegar og óendurnýjanlegar 

• Olía og gas (US Geological Survey) 
– 90 billjón tunnur af olíu 

– 1.669 cubi feet af gasi 

– 44 billjón tunnur af gasi í fljótandi formi 

• Skipaumferð 
– Gámaskip, stórflutningar 

– Flutningar á olíu og gasi  

• AMSA skýrslan gerir ráð fyrir flutningum á u.þ.b. 40 milljónum tonna af olíu og gasi á ári, 
fyrir árið  2020 

– Skemmtiferðaskip 

 

 

 

 
 

 

 

 



Efnahafsleg umsvif 

 

 

 

 

-Gámahöfn og tengd starfsemi? 
- Þjónustuhöfn fyrir olíuskip? 
- Olíuhreinsunarstöð? 
- Olíugeymsla? 
- Miðstöð fyrir öryggis- og björgunarmál? 



Ísland 

• Mikið er í húfi fyrir Ísland útfrá félagslegum, hagrænum og 
umhverfislegum sjónarmiðum 
– Slík starfsemi getur rennt stoðum undir íslenskt efnahagslíf og 

haft jákvæð áhrif á afkomu ákveðinna svæða og samfélaga 

• Aukin umsvif tengd skipaumferð og flutningum eða vinnslu 
á olíu geta haft jákvæð áhrif á þau samfélög og svæði sem 
fyrir valinu yrðu fyrir slíka starfsemi 
– Aukin tækifæri til atvinnu 
– Aukin viðskiptatækifæri 
– Aukinn fjöldi íbúa og breytingar á samsetningu íbúa 
– Samsvarandi aukið þjónustustig, s.s. í heilbrigðisþjónustu, 

tækifærum til menntunar o.s.frv. 
– Umbætur á ýmsum innviðum, s.s. í vegakerfi 

 



En.... 

 

– Atvinnumöguleikar fyrir íbúa á svæðinu eru í beinu samhengi við 
þekkingu og menntun sem er til staðar 

– Viðskiptatækifærin hafa tilhneigingu til að lenda frekar hjá fyrirtækjum 
utan svæðis 

– Efnahagslegur ávinningur hefur tilhneigingu til að lenda annars staðar 

– Örar breytingar á íbúafjölda og samsetningu geta valdið miklum 
þrýstingi á þá íbúa og innviði sem fyrir eru 

• Félagsleg upplausn, spenna og örðugleikar, ójafnvægi í hlutföllum 
kynja o.s.frv. 

– Umsvifin geta skarast á við þá atvinnuhætti sem fyrir eru 



Leit, björgun og hreinsun 

• Takmörkuð úrræði til björgunar og hreinsunar á norðurslóðum og 
skortur á innviðum  

• Enn sem komið er ekki til alþjóðlegur samningur um samhæfingu 
aðgerða ef til olíuslyss kæmi (Arctic Council Task Force) 

• Astæður á norðurslóðasvæðinu eru afar erfiðar og ófyrirsjáanlegar 
• Fjarlægðir og myrkur gera öll umsvif flókin og erfið viðureignar 
• Hreinsunartækni nútímans er mjög mismunandi mikið áhrifarík og 

getur í sumum tilfellum verið óheppileg fyrir umhverfið 
• Hreinsunartækni fyrir ísilögð svæði er langt frá því að vera 

fullkomnuð 
• Eftirlitskerfum er mjög ábótavant 
• Upplýsingakerfum (kort, veður, ís o.s.frv. ) er ábótavant 
• ( Upplýsingar úr AMSA skýrslunni - www. pame.is) 

 
 
 



• Á Íslandi er lítill sem enginn búnaður og kerfi 
til björgunar eða hreinsunar af þessari 
stærðargráðu 

• Vantar hreinsunarbúnað 

• Vantar góðan dráttarbát 

• Lítill búnaður í höfnum 

• Nýtt varðskip 

• SAR/Oil task force 

Björgun og hreinsun á Íslandi 



Stjórnun á norðurslóðum 

• Ekki er til staðar alþjóðasamningur, svipaður þeim sem tekur til 
suðurpólsins 

• Norðurslóðaþjóðirnar átta eru almennt sammála um að 
hafréttarsamningurinn dugi  

• Regluverk er ónógt hvað varðar umsvif, björgun og umhverfi á svæðinu, 
ekki síst þegar tekið er tillit til staðhátta, aðstæðna og viðkvæmni náttúru 

– IMO/Polar code 
– Virðist vera vilji meðal norðurslóða þjóðanna til að gera þetta regluverk 

bindandi 
– SAR 
– Oil Task Force 

• Ábyrgð og kostnaður við tjón 
–  er til staðar en er brotakennt og virðist að stórum hluta einhvers konar 

sjálfstjórnunarfyrirbæri olíuiðnaðarins 
– Erfitt og ósjaldan árangurslítið ferli fyrir samfélög/einstaklinga/fyrirtæki að fá sitt tjón 

bætt, eftir umhverfis- eða tæknilegt slys 
 



...og það er mikið í húfi 

– Mengun mun aukast 

– Hætta á olíuslysum mun aukast 
 

 

 

Arctic shipping accidents and incidents causes, 
1995-2004 

Major spills in Europe from 1970-2001 

• Slík slys geta haft umtalsverða þýðingu fyrir 
bæði vistkerfi og félagsleg kerfi 
(fiskveiðar/fiskeldi/ferðamannaiðnaður/vistkerfi 
hafs og stranda?) 
• Olíuslys geta haft mjög neikvæð áhrif á velferð 
samfélaga til lengri eða skemmri tíma 



Umhverfisþankar 

• Náttúra norðurslóðasvæðisins, þ.m.t. Íslands er talin sérstaklega viðkvæm, 
ekki síst með tilliti til mengunar og mengunarslysa 

• Möguleg áhrif af aukinni skipaumferð, skv. AMSA skýrslunni eru m.a. : 
– olíulekar; úrgangsefni; útblástur frá skipum (sót); hljóðmengun; tilflutningur á lífverum milli 

svæða; ballast vatn, slys á fólki 

• Olíuslys? 
• Það er afar flókið að meta áhrif af olíuslysum sem þegar hafa átt sér stað. Það er ekki hægt að meta 

líkur á slysi og áhrifum af því fyrirfram. Flækjustigið er of hátt og eftirfarandi eru bara örfáir þættir 
sem hafa þarf í huga:  

• Tegund olíu  
– Það hversu vel er hægt að vinna á olíu sem lekið hefur fer eftir tegund olíu  
– Það fer eftir tegund olíu hvernig hún bregst við staðbundnum aðstæðum á þeim tíma sem slysið verður, 

s.s. veðri, vindum, ölduhæð, hafstraumum 
– Mismunandi tegundir olíu hafa mismunandi áhrif á mismunandi tegundir lífvera 

• Viðbúnaði til björgunar og hreinsunar 
• Tímasetning 

 

 
 



Vistkerfi og samfélag 

• Exxon Valdez, Prestige, Mexíkóflói 
– Tvímælaus áhrif á vistkerfi, samfélög og efnahag 

• Vistkerfi eru enn að jafna sig, olían enn til staðar á ströndum 
• Samfélög urðu fyrir miklum skaða, bæði í félagslegum og hagrænum skilningi 

– Fiskveiðar og vinnsla 
• Síld og lax 
• Fiskveiðibann 
• Markaðurinn hrundi 
• Tengd þjónusta 

– Ferðaþjónusta 
• Eco tourismi 
• Heinsunaraðilar 

– Félagsleg upplausn, gjaldþrot, þunglyndi, kvíði, aukin vímuefnanotkun og ofbeldi, m.ö.o. 
samfélag í sjokki og sorg 

• Jákvæð áhrif á lagasetningu vegna slíkra atburða.  
• Jákvæð áhrif á hegðun fyrirtækja 
• Lærum af sögunni 

 
 



Ögrandi viðfangsefni framundan 

• Regluverkið, alþjóðlegt og í hverju landi fyrir sig 
• Geta til leitar, björgunar og hreinsunar 
• Kostnaður vegna mengunarslyss, hreinsun, bætur? 
• Gera þverfaglegar rannsóknir á líkum á mengunarslysi og möguleg áhrif á samfélög, svæði 

og landið í heild 
• Rannsaka aðlögunarhæfni íslenskra strandsamfélaga og  gera áhættumat sem felur í sér mat 

á samverkandi áhrifum á umhverfi og samfélag (incl. social, economic, cultural, 
psychological, ecological impacts) 

• Samfélög þurfa að vera upplýst um staðreyndir, tækifæri og áhættu og taka þátt í 
undirbúnings- og ákvörðunarferlum frá byrjun.  

• Skoða vel öll tækifæri, en vera okkur vel meðvituð um áhættur, tala um þær opinskátt og 
bregðast við á viðeigandi hátt. Skapa jafnvægi í umræðunni um nýtingu auðlinda á 
norðurslóðum, sjálfbæra þróun og lífvænleika samfélaga og menningar.  

• Velta fyrir okkur eigin ástæðum – skynjun, upplifun, perception 
• Samræma sjónarmið fjölbreytilegra hagsmunaaðila 
• Samvinna og samráð í ákvarðanaferlum 
• Við þurfum að velta því mjög alvarlega fyrir okkur hvers konar þróun við viljum sjá á Íslandi og 

í íslenskum samfélögum 
 
 
 



–Er t.d. aukin skipaumferð, 
olíuflutningar og tengd starfsemi 
heppileg þar sem stundaðar eru 
fiskveiðar, fiskeldi og tengd 
starfsemi? 



Gleymum ekki öðrum tækifærum 

 

 

Fiskeldi 

Fish farming 
Hvalaskoðun 

Sjávartengd/menningartengd 
ferðaþjónusta 

Endurnýjanleg/græn orka 
´ECO´ Ferðamenn 

Landbúnaður 

Heilbrigðistþjónusta 

Tækni 

Áhættumat/stjórnun 

Afleidd þjónusta 
´Arctic´ vörur 

Rannsóknir og eftirlit 

Skipaflutningar Olía, gas, 
námuvinnsla 

Sjálfbær þróun? Viðeigandi þróun? Nýskapandi þróun? 


