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Norðurslóðir - skilgreiningar 
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              Hraðar breytingar 

 

 

 

 

 

Lykiláhrifavaldar - 
samtengdir 

• Loftslagsbreytingar 

• Sókn í auðlindir  

• Siglingar 

• Alþjóðastjórnmál  
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                  Stefnumótun í málefnum norðurslóða 

• Málaflokkurinn  hefur 

þróast mikið á síðustu árum.  

Ísl. formennska NSR. 2002-

2004 

• Aukið pólitísk vægi. 

• Lykilmál í utanríkisstefnu 

Íslands 2010 

• Þingsályktun um stefnu 

Íslands í málefnum 

norðurslóða 28. mars 2011 

• Ný stjórnvöld leggja ríka 

áherslur á norðurslóðir 
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Stefna Íslands í norðurslóðamálum 

 

Miðar að því að tryggja hagsmuni Íslands með tilliti til áhrifa 
loftslagsbreytinga, umhverfis- og auðlindamála, siglinga og 
samfélagsþróunar auk þess að efla tengsl og samstarf við 
önnur ríki og hagsmunaaðila um málefni svæðisins 

 

1. Að efla og styrkja Norðurskautsráðið sem mikilvægasta 
samráðsvettvanginn um málefni norðurslóða og vinna að því 
að alþjóðlegar ákvarðanir um málefni norðurslóða séu teknar 
þar.      
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Stefna Íslands í norðurslóðamálum 

 

Miðar að því að tryggja hagsmuni Íslands með tilliti til áhrifa 
loftslagsbreytinga, umhverfis- og auðlindamála, siglinga og 
samfélagsþróunar auk þess að efla tengsl og samstarf við 
önnur ríki og hagsmunaaðila um málefni svæðisins. 

 

1. Að efla og styrkja Norðurskautsráðið sem mikilvægasta 
samráðsvettvanginn um málefni norðurslóða og vinna að því 
að alþjóðlegar ákvarðanir um málefni norðurslóða séu teknar 
þar 
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Stefna Íslands í norðurslóðamálum 

 

2. Að tryggja stöðu Íslands sem strandríkis innan 
norðurskautssvæðisins hvað varðar áhrif á þróun og 
alþjóðlegar ákvarðanir um málefni svæðisins á grundvelli 
lagalegra, efnahagslegra, vistfræðilegra og landfræðilegra 
raka.  

3. Að efla skilning á því að norðurslóðir ná bæði yfir 
norðurskautið og þann hluta af Norður-
Atlantshafssvæðinu sem er nátengdur því   

 

4. Að byggja á hafréttarsamningi Sameinuðu þjóðanna 
við úrlausn álitaefna sem upp kunna að koma í tengslum 
við norðurslóðir  
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Stefna Íslands í norðurslóðamálum 

 

5.  Að styrkja og auka samstarf við Færeyjar og 
Grænland með það fyrir augum að efla hag og 
pólitískt vægi landanna þriggja 

6. Að styðja réttindi frumbyggja á norðurslóðum í nánu 
samstarfi við samtök þeirra  

7. Að byggja á samningum og stuðla að samstarfi við 
önnur ríki og hagsmunaaðila um málefni er varða 
hagsmuni Íslands á norðurslóðum  

8. Að vinna með öllum ráðum gegn loftslagsbreytingum 
af manna völdum og áhrifum þeirra og tryggja þannig 
bætta velferð íbúa og samfélaga á norðurslóðum  
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Norðurslóðastefnan Íslands 

 
9. Að gæta öryggishagsmuna í víðu samhengi á 

norðurslóðum á borgaralegum forsendum og vinna gegn 
hvers konar hervæðingu norðurslóða  

 
10. Að byggja upp viðskiptasamstarf ríkja á 

norðurslóðum og búa þannig í haginn að Íslendingar geti 
keppt um þau atvinnutækifæri sem verða til í kjölfar 
aukinna efnahagsumsvifa á norðurslóðum 

 
11. Að auka þekkingu Íslendinga á málefnum norðurslóða 

og að kynna Ísland erlendis sem vettvang fyrir fundi, 
ráðstefnur og umræður um norðurslóðir 

 
12. Að auka innlent samráð og samstarf um málefni 

norðurslóða  
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              Tækifæri fyrir Ísland 

 

 

 

 

• Landfræðileg staða – 
Grænland, Jan Mayen, 
siglingaleiðir 

• Sterkir innviðir – orka, 
samgönguinnviðir, opnar 
hafnir og flugvellir 

• Mannvit og reynsla – 
Verktakar, tækni, 
sjávarútvegur, flug, siglingar.  
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  Leit og björgun  

• Vinna við frumgreiningu á uppbyggingu 
alþjóðlegrar miðstöðvar um leit og björgun 

 

– Nýta þá aðstöðu sem er til staðar betur 

 

– Tryggja samhæfingu innanlands 

 

– Þátttaka erlendis frá – nágrannaþjóðir og 
stofnanir  
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              Áherslur formennsku  
     Kanada 2013-2015 

 

 

 

• Ábyrg auðlindastjórnun, með hag íbúa að leiðarljósi 

 

• Efla hlutverk viðskiptalífsins, m.a. með stofnun 
alþjóðaviðskiptaráðs 

 

• Áhersla á auka öryggi siglinga á norðurslóðum  

 

• Áframhaldandi áhersla á gerð samninga milli ríkja 
norðurskautsins, m.a. nú um varnir við olíuvá 
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Takk fyrir 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Þakka þér! 


