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Eftirfarandi er umsögn Háskófans á Akureyri um tillögu til þingsályktunar um 
siglingaleiðir við norðan- og vestanvert ísland, 13. mál.
Umsögnin ertekin saman af Steingrími Jónssyni prófessorvíð auðlindadeild háskólans.

Háskólinn á Akureyri fagnar tillögunni og telur að í Ijósi þeirrar aukningar sem orðið 
hefur og búast má við að haidi áfram á skipaumferð um svæðið, sé tímabært að huga 
að því að setja reglur um siglingaleiðir við norðan- og vestanvert landið. Það mætti 
koma betur fram í greinargerð hvort nú þegar eru í gildi eru reglur um siglingaleiðir 
austan- og sunnanvert við ísland.

í síðustu málsgrein tillögunnar gefa höfundar sér að umhverfi og lífríki sé viðkvæmt. Svo 
þarf þó ekkí alltaf að vera og færi betur á því að segja:

„M arkm ið reglnanna verði að afmarka siglingaleiðir vestur og norður a f landinu íþ v í  
skyni að treysta öryggi siglinga, auka öryggi sjófarenda og draga úr líkum á óhöppum  
og alvarlegum afleiðingum slysa fyrir umhverfi og lífríki, enn frem ur að stýra og/eða 
koma í veg fyrir siglingar um sérlega viðkvæm hafsvæði og tryggja viðbúnað vegna 
mengunarslysa."

Þessi athugasemd á einnig við um þriðju síðustu setningu gretnargerðarinnar. Það er 
óþarfi að nota orðalagið „hið viðkvæma umhverfi og lífríki“ og nóg að segja umhverfi og 
lífríki.

í greinargerðinni er sagt „Hlýnun sjávar hefur m.a. haft ífö r  m eð sé r.." . Þetta er ekki 
rétt heldur er það hlýnun andrúmsloftsins sem hefur leitt þetta af sér þar sem ísinn 
bráðnar að fangmestu leyti ofan frá. Þetta er sagt tvisvar í greinargerðínni.

Virðingarfyllst,

Stefán B. Sigurðsson, rektor
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