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Þingmannatillaga um sameiginlegt norrænt lóðsanám          

Tillaga 

Flokkahópur hægrimanna leggur til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um 

að hefja undirbúning að sameiginlegu norrænu lóðsanámi 

Bakgrunnur 

Norðurlönd mynda saman ellefta stærsta hagkerfi heims og eru vel tengd 

alþjóðlegum efnahagsmálum. Löndin okkar eru háð verslun og skipaferðir gegna þar 

mikilvægu hlutverki.  

 

Til að auka öryggið er lóðsum falið að aðstoða skip við að sigla inn til hafnar eða um 

hættulegar farleiðir og þess vegna hefur starfsemi lóðsa mikið að segja um öryggi til 

sjós og um verslun. Lóðsar eru einnig mikilvægir með tilliti til umhverfisverndar því að 

slys sem leiða til mengunar spilla náttúrunni. 

 

Þrátt fyrir það berast upplýsingar um að mörg lönd eigi æ erfiðara með að fá lóðsa til 

starfa.  

Starfslok vegna aldurs ásamt ákveðnum vandamálum tengdum nýliðun í stétt lóðsa 

hefur valdið skorti á hæfum lóðsum í Svíþjóð. Ráðningarskilyrði lóðsa eru meðal 

annars að óbreyttu skipstjórnarréttindi því að aðrir mega ekki ráða fyrir skipi. Þar sem 

skipstjórum hefur farið fækkandi verður siglingamálastofnun Svía, Sjöfartsverket, að 

kanna aðrar námsleiðir fyrir lóðsa í framtíðinni ætli hún að tryggja nægilegan fjölda 

hvar sem þeirra er þörf. Ein af þeim er nám til samsetts starfs sem sameinar þjónustu 

lóðsa og störf um borð í ísbrjótum svo að dæmi sé tekið. 

 

Með því að fáir læra til lóðs á Norðurlöndum verður hver námsmaður mjög 

kostnaðarsamur. Auk þess telur samband útvegsmanna í Svíþjóð, Föreningen 

Svenska Sjöfarts (FSS), að jafnvel þótt þörfin sé mikil fyrir lóðsa í framtíðinni, bæði að 

því er varðar fjölda þeirra og menntun, sé ekki nægur grundvöllur fyrir lóðsanámi í 

hverju og einu landi. Grundvöllurinn styrkist verulega taki norrænu löndin höndum 

saman um bjóði upp á sameiginlega menntun lóðsa. 

 

Á Norðurlöndum búa siglingaþjóðir sem verða að geta reitt sig á öruggar siglingar 

och velmenntaða lóðsa.  
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Flokkahópur hægrimanna telur því æskilegt að Norðurlönd vinni saman að því að 

bjóða sameiginlegt lóðsanám til að treysta siglingar í framtíðinni um norrænar 

siglingaleiðir. 

 

Tillagan um sameiginlegt norrænt lóðsanám treystir norrænar þjóðir í sessi sem  

forystuþjóðir í siglingum og skilar norrænu notagildi. 
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