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FORSÆTISNEFNDARTILLAGA 

 

 

Forsætisnefndartillaga 

um sameiginlega stefnumörkun um málefni 

Norðurskautsins 

1. Tillaga forsætisnefndar 

Forsætisnefndin leggur til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til ríkisstjórna Norðurlanda um  

að móta sameiginlega stefnu um norrænt samstarf um brýn 

viðfangsefni á norðurslóðum með hliðsjón af sjónarmiðum sem koma 

fram í áliti þessu 

 

2. Baggrund 

Nordisk Råd har længe haft de arktiske udfordringer på dagsorden og 

Nordisk Ministerråd har også længe opereret med et arktisk 

samarbejdsprogram. Tiden er moden til at udvikle dette samarbejde et 

skridt videre ved at udvikle en strategi som samler de nordisk lande om 

det, som de kan blive enige om. En gennemgang af de nationale arktiske 

strategier viser en vis divergens, men arbejdet med en fælles strategi vil 

vise hvad vi har til fælles, og hvad der adskiller os på dette område. En 

fælles strategi vil kunne øge de nordiske landes indflydelse både i Arktisk 

Råd og andre steder, hvor arktisk politik udformes. 

 

Der blev på Nordisk Råds session i København i november 2011 vedtaget 

en række rekommandationer om søfartssikkerhed i arktiske farvande. I 

Nordisk Råd er der enighed om, at der fortsat er behov for at sætte fokus 

på den arktiske region, som får markant ændrede vilkår især på grund af 

klimaforandringerne. For første gang i mange år afholder Nordisk Råd en 

særlig temasession 23.marts 2012, og Præsidiet var enige om at arktisk 

skal være temaet. 
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3. Høring 

Der har ikke været en egentlig høring om dette forslag, men på Præsidiets 

møde 25. januar 2012 i Oslo var der enighed om, at de arktiske temaer 

bliver stadig mere aktuelle. Stoltenberg rapporten har været med til at 

sætte fokus på de nordligste områder, men det vil være nyttigt de 

nordiske lande i endnu højere grad agerer sammen. 

4. Sjónarmið forsætisnefndar 

Á fundi forsætisnefndar í janúar 2012 var lagt til að Norðurlandaráð beini 

tilmælum til norrænu ríkisstjórnanna um að móta sameiginlega norræna 

stefnu um málefni Norðurskautsins. Ætlunin er ekki að koma á fót nýjum 

vettvangi, heldur að norrænu löndin geti talað einni röddu, t.d. á vettvangi 

Norðurskautsráðsins. Hugmyndin hlaut góðan hljómgrunn og áréttað var 

að í stefnumörkuninni skuli litið til framtíðar og minnsti samnefnari ekki 

látinn nægja.  

 

Í umræðunni kom slys skemmtiferðaskipsins á Ítalíu til tals – ef þetta slys 

hefði orðið á norðurhöfum hefðu afleiðingar þess orðið enn afdrifaríkari 

fyrir fólk og umhverfi. Norðurlönd geta verið í fararbroddi hvað varðar að 

koma á fót lagalega skuldbindandi samningum. Það á bæði við um nýtingu 

auðlinda á svæðinu, og um verndun íbúa strjálbýlla svæða á norðurslóð. 

 

Noregur, Danmörk og Svíþjóð komust að niðurstöðu um sameiginleg 

markmið og forgangsröðun, en löndin þrjú hafa farið með formennsku í 

Norðurskautsráðinu hvert á fætur öðru. Árið 2013 munu Kanadamenn 

taka við formennskunni af Svíum, en það á ekki að draga úr hlutverki 

norrænu landanna á norðurskautssvæðinu. Norðurlandaráð hvetur þvert á 

móti norrænu ríkisstjórnirnar til að láta sig lausnir á norðurslóðum enn 

frekar varða.   

 

Norrænu löndin þurfa fyrir það fyrsta að komast að niðurstöðu um þau 

markmið sem þau geta náð samstöðu um. Þá þarf að finna leiðir til að ná 

settum sameiginlegum markmiðum. Það er ekki markmið með 

samnorrænni stefnumótun um málefni Norðurskautsins að koma á fót 

nýjum samstarfsvettvangi eða að stofna til norræns hóps innan vébanda 

Norðurskautsráðsins. Norrænu löndin eiga að starfa saman að 

sameiginlegum markmiðum, t.d. að efla umhverfisstaðla og efla frekari 

þátttöku íbúa á norðurskautssvæðum – sem margir hverjir eru 

frumbyggjar. Þetta á ekki bara við um samstarf innan 

Norðurskautsráðsins, en einnig þegar rödd norðurslóða þarf að hljóma á 

alþjóðlegum vettvangi, t.d. á fundum Sameinuðu þjóðanna, við samninga 

um loftslagsmál eða þegar öryggismál eru til umræðu. Hvað það 

síðastnefnda varðar þarf að tryggja að ekki komi til átaka á svæðinu, en 

að gagnlegt samstarf sem fer fram innan vébanda Norðurskautsráðsins 

haldi áfram. Við stefnumörkun í málefnum Norðurskautsins á að hafa 

hliðsjón af tilmælum sem koma fram í Stoltenberg-skýrslunni. 

 

Mikilvægt er að styðja við þróun sem tryggir íbúum á norðurslóðum góð 

lífsskilyrði. Finna þarf jafnvægi milli réttinda og þarfa íbúanna á 

svæðunum og verndunar viðkvæmrar náttúru svæðisins gagnvart aukinni 

sókn í að nýta náttúruauðlindir norðurskautssvæðisins og þær nýju 

siglingaleiðir sem munu opnast í framtíðinni.  Þegar dregur úr hafís munu 

nýjar siglingaleiðir opnast sem jafnvel geta orðið nýjar flutningaleiðir milli 

heimshluta. Á hinn bóginn mun „kælikerfi jarðarinnar” vera fyrir bí ef 

hitastig hækkar mikið á heimskautasvæðunum. Hækkun yfirborðs sjávar 

vegna bráðnunar jökla mun einnig hafa áhrif á viðkvæm strandsamfélög, 

en nauðsynlegt getur orðið að flytja byggðir vegna yfirvofandi hættu á 

landrofi. Annars staðar mun þiðnun sífrerans skapa vandamál fyrir 

grunnvirki svæðanna og olíu- og gasleiðslur. 
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Norðurlandaráð hefur sótt hugmyndir í skýrslu finnska vísindamannsins 

Lassi Heininen frá Háskóla Lapplands, „Report on Arctic Strategies of the 

Nordic Countries, with outlining differences and similarities“, en þar ber 

hann saman stefnumótun norrænu landanna um málefni Norðurskautsins. 

Forgangsröðun landanna fimm er skiljanlega ólík, en markmiðin eru þó 

samhljóða á mikilvægustu sviðunum. Norðurlönd geta þrýst á um að bæta 

aðstæður á norðurskautssvæðinu. Norðurlandaráð styður markmið 

sameiginlegrar stefnumörkunar í málefnum Norðurskautsins um að íbúar 

svæðisins verði í brennidepli. Samkvæmt niðurstöðum skýrslunnar er 

mikilvægt að Norðurlönd leggi áherslu á að tryggja frið á svæðinu. 

Jafnframt er mikilvægt að styrkja Norðurskautsráðið sem meginvettvang 

fyrir skuldbindandi samstarf ríkisstjórna. Í skýrslunni koma og fram 

sértækari spurningar, sem einnig verða til umfjöllunar á þemaþingi 

Norðurlandaráðs um málefni norðurslóða í Reykjavík þann 23. mars 2012. 

Þau þemu sem sértækari tilmæli taka upp, eiga að vera hluti af 

heildarstefnunni. Það á einnig við um tilmæli um siglingaöryggi á 

norðurhöfum sem samþykkt voru á þingi Norðurlandaráðs í 

Kaupmannahöfn í nóvember 2011. 

 

Tilmæli um samnorræna stefnumörkun um málefni Norðurskautsins eru í 

samræmi við yfirlýsingu frá níundu ráðstefnu Þingmannaráðs norðurslóða 

(Ninth Conference of the Parliamentarians of the Arctic Region), sem fór 

fram í Evrópuþinginu í Brussel í september 2010. Þar var lögð fram 

framtíðarsýn fyrir norðurskautssvæðið fram til ársins 2030, ásamt tillögum 

að lengri tíma verkefnum Norðurskautsráðsins. Tilmæli Norðurlandaráðs 

um að móta sameiginlega norræna stefnu geta þrýst á um frekari 

samræmingu varðandi norðurskautssvæðið. Stefnan á að vísa til framtíðar 

og á ekki að láta sér minnsta samnefnara nægja. Norðurlandaráð styður 

jafnframt áherslu Norrænu ráðherranefndarinnar á aðgerðir vegna 

norðurskautssvæðisins. Starfshópar á vegum Norðurskautsráðsins hafa 

gefið út fjölda vísindalegra niðurstaðna þar sem bent er á mögulegar 

lausnir hinna ýmsu vandamála. Norðurlönd geta gegnt mikilvægu 

hlutverki í framkvæmd þeirra. 

 

Ellefu fulltrúar í sendinefnd Finnlands í Norðurlandaráði hafa lagt fram 

þingmannatillögu um að Norðurlandaráð (NR) beini tilmælum til Norrænu 

ráðherranefndarinnar (NMR) varðandi fleiri tillögur, einkum á sviði 

atvinnulífs. Því hefur efnahags- og viðskiptanefnd fjallað um stærstan 

hluta þingmannatillögu þessarar. Einn „að-málsliðanna“ fjallar þó um 

alþjóðatengsl Norðurlandaráðs, en þau eru á sviði forsætisnefndarinnar: 

 
að stuðla að frekari þátttöku Evrópusambandsins í samstarfi um 
málefni norðurskautssvæðisins og að ESB fái tækifæri til að taka 
þátt í þróun þess, sem og að Evrópusambandið fái áheyrnaraðild 
að Norðurskautsráðinu.  

 
Rök hinna ellefu fulltrúa í sendinefnd Finnlands í Norðurlandaráði fyrir 

þessum málslið eru eftirfarandi: 

 
Evrópusambandið getur verið Norðurlöndum mikill styrkur í þróun 
samstarfs um málefni norðurskautssvæðisins. Það er þó mikilvægt 
að hlutverk ESB í samstarfinu verði skýrt og að ESB verði 

viðurkennt sem fastur áheyrnarfulltrúi í Norðurkautsráðinu. Á 
vettvangi ESB stendur til að setja á stofn upplýsingamiðstöð um 
málefni Norðurskautsins. Hugmyndin er að þessi 
upplýsingamiðstöð verði staðsett í Rovaniemi og tengist 
Norðurslóðamiðstöð Finnlands (Finlands Arktiska centrum), og að 
hún tengi saman evrópskar rannsóknastofnanir. Stuðningur 
Norðurlanda við upplýsingamiðstöðina mun einnig efla samstarf 
bæði við og innan ESB um málefni norðurslóða. 
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Evrópuþingið á fulltrúa í fastanefnd Þingmannaráðs norðurslóða (The 

Conference of Parliamentarians of the Arctic Region, CPAR), en þar hefur 

Norðurlandaráð áheyrnaraðild. Þetta samstarf er mjög gagnlegt, t.d. má 

nefna að Evrópuþingið var gestgjafi við síðustu ráðstefnu 

Þingmannaráðsins sem haldin var í september árið 2010. Eins væri akkur í 

frekari þátttöku ESB í norðurslóðasamstarfi ríkisstjórna í 

Norðurskautsráðinu. Eins og kemur fram í rökunum, gegnir ESB t.d. nú 

þegar hlutverki með ESB-upplýsingamiðstöðinni sem verið er að stofna í 

Rovaniemi í Norður-Finnlandi. 

 

5. Niðurstaða 

Með hliðsjón af framangreindu leggur forsætisnefndin til að  

Norðurlandaráð beini tilmælum til ríkisstjórna Norðurlanda um  

að móta sameiginlega stefnu um norrænt samstarf um brýn 

viðfangsefni á norðurslóðum með hliðsjón af sjónarmiðum sem koma 

fram í áliti þessu 

 

 

Reykjavík, 22. mars 2012 

Bendiks H. Arnesen (A) 

Bertel Haarder (V) 

Christer Winbäck (FP) 

Cristina Husmark Pehrsson (m) 

Helgi Hjörvar (A) 

Karin Gaardsted (S) 

Karin Åström (S) 

 

 

Kimmo Sasi (saml), formaður 

Maarit Feldt-Ranta (sd) 

Michael Tetzschner (H) 

Rigmor Andersen Eide (KrF), 

Silvia Modig (vänst), varaformaður 

Simo Rundgren (cent) 

 

 


