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Þingmannatillaga um aukið varnarmálasamstarf varaherliða og 
heimavarnarliða í norrænu löndunum  

Tillaga 

Norrænt frelsi leggur til að 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til norrænu ríkisstjórnanna 

að samstarf varaherliða og heimavarnarliða um varnir norrænu landanna 

verði aukið; 

 

að áherslan í samnorrænni þjálfun varaherliða verði á starfsemi sem auki 

viðbúnað milli norrænu landanna á hættutímum. 

Forsaga 

Lítið samstarf er á milli norrænu varaherliðanna. Tvíhliða samstarf á sér stað í 
einhverju mæli milli varaherliðasamtaka landanna. Á Norðurkollusvæðinu er samstarf 
milli varaherliða Svíþjóðar, Noregs og Finnlands, en starfsemin er lítil að umfangi og 
snertir aðeins nokkur norrænu landanna. Skýringin á takmörkuðu samstarfi hingað til 
mun vera sú að varnarúrræði Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar hafa fram að þessu 
byggt á atvinnuherjum (Svíar eru að innleiða á ný herskyldu að hluta).  

Breytt öryggisástand á svæðinu umhverfis Eystrasalt og aukin hernaðarumsvif Rússa 

á norðlægum slóðum hafa valdið því að Norðurlöndin flytja áhersluna aftur á 

heimavarnir. Aukið óöryggi á Eystrasaltssvæðinu skapar ákveðinn þrýsting, en 

jafnframt felur það í sér tækifæri til að þétta varnarmálasamstarf Norðurlanda. 

Löndin hafa valið ólíkar leiðir í varnarmálum, en til dæmis NORDEFCO-samstarfið 

hefur sýnt að varnarmálasamstarf landanna er raunhæft og vel þegið. Sömu ógnir 

steðja að norrænu löndunum og aukið samstarf heimavarnarliða gæti aukið 

stöðugleika á svæðinu. Einkum getur slíkt samstarf snúist um herþjálfun, hvort sem 

er í landher, sjóher eða flugsveitum. 

 

Norðurlandasamstarf fer fram á vettvangi Norðurlandaráðs og Norrænu 

ráðherranefndarinnar en einnig innan annarra og óformlegri ramma. Varnarmálin 

heyra ekki undir hið svonefnda opinbera norræna samstarf. Upp á síðkastið hafa 

einkum Finnar og Svíar eflt tvíhliða samstarf sín á milli á sviði varnarmála. Þrátt fyrir 

að Danmörk, Ísland og Noregur séu aðildarríki NATO er það mikið hagsmunamál 



 
 

2 / 2 

þeirra að varnarmálasamstarf Norðurlanda verði aukið. Viljinn til að verjast er mikill á 

Norðurlöndum og hann má efla enn frekar með aðkomu heimavarnarliða. 

Menningartengsl Norðurlandabúa og samkenndin á milli þeirra skapa sjálfboðastarfi 

á sviði varnarmála góðan grundvöll.  
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