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Málefnið sem hér um ræðir er afar mikilvægt og því er fagnað að þessi fyrstu skref skuli tekin. Jafnframt er því 
velt upp hvort ekki er nauðsynlegt að staðsetja málefnið í víðara samhengi hvað varðar nýlegar niðurstöður í 
alþjóðlegum skýrslum; aðstöðu og búnað til eftirlits, leitar, björgunar og hreinsunar á norðurslóðum; auknar 
líkur á alvarlegum slysum með aukinni skipaumferð og sérstaklega erfiðar aðstæður á norðurslóðum því tengt; 
áhrif á íslenskt samfélag og efnahag ef til mengunarslyss kæmi og ábyrgð Íslendinga í alþjóðlegu samstarfi og 
hvað viðkemur eigin regluverki og vörnum.

Ís hörfar nú með meiri hraðar en loftslaglíkön síðustu ára hafa gefið til kynna og því er spáð að aukin umsvif á 
norðurslóðum muni verða að veruleika mun fyrr en ætlað var. Rannsóknir United States Geological Survey gefa 
til kynna að um 20% af olíu og gasi í heiminum sé að finna á norðurslóðum. Vinnuhópar Norðurskautsráðsins 
hafa undanfarin ár verið afkastamiklir við að gefa út skýrslur sem tengjast auknum umsvifum á norðurslóðum. 
Ekki er úr vegi að vísa í helstu niðurstöður til að færa frekari rök fyrir mikilvægi þess að Íslendingar verði sér 
betur meðvitaðir um stöðu og þróun þessa málefnis í alþjóðlegu samhengi. Sem dæmi má nefna að vinnuhópur 
Norðurskautsráðsins, PAME eða Protection of the Arctic Marine Environment gaf út skýrslu sem ber nafnið 
Arctic Marine Shipping Assessment 2009 (AMSA) sem bendir á að mikillar aukningar í skipaumferð, ekki síst í 
flutningum á olíu, sé að vænta og að olíuslys eða losun olíu með ólögmætum hætti sé ein stærsta ógnun 
umhverfis á norðurslóðum. Þó að oftar en ekki séu afleiðingar slíkra slysa eða losunar staðbundin útiloki það 
ekki hættuna á víðtækari áhrifum. Mikil áhersla er lögð á aukna alþjóðlega samvinnu og uppbyggingu á 
nauðsynlegum innviðum á svæðinu. Alvarlegur skortur er á innviðum á borð við eftirlits, leitar- og 
björgunarkerfi ásamt með nauðsynlegum upplýsingum fyrir sjófarendur á norðurslóðasvæðinu og er afar brýnt 
að gera umbætur þar á. Erfiðar aðstæður á norðurslóðum eru þar sérstaklega mikilvægur þáttur sem þarf að 
taka tillit til.

Í skýrslu EPPR vinnuhópsins (Emergency Prevention, Preparedness and Response) sem var gefin út árið 2011 og 
ber nafnið Arctic Emergencies: Current and Future Risks, Mitigation and Response Cooperation má finna 
svipaðar niðurstöður og í AMSA skýrslunni varðandi magn og fjölbreytni skipaumferðar á norðurslóðum og 
auknar hættur samfara henni. Þessu til viðbótar má finna niðurstöður sem varða nauðsyn þess fyrir 
norðurslóðaríkin að laga sig að þeirri áhættu sem fylgir auknum umsvifum á norðurslóðum; nauðsyn þess að 
þróa og skilgreina vel verkfæri, ferla og samskiptaleiðir þannig að viðbrögð og samstarf þar um verði sem 
árangursríkast; nauðsyn þess að byggja upp innviði sem styrkja forvarnir, viðbúnað og viðbrögð; og ennfremur 
áframhaldandi þróun regluverks sem tekur til veikleika í því sem nú er til staðar.

Skýrslan Opening the ArcticSeas: Envisioning Disasters and Framing Solutions var gefin út árið 2009 í framhaldi 
af vinnufundi sem haldinn var hjá Coastal Response Research Center hjá Háskólanum í New Hampshire. Í þeirri
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skýrslu eru fjölmörg tilmæli til bóta á innviðum, viðbúnaði og viðbrögðum -  byggð á gefnum forsendum 
mismunandi tegunda atvika eða slysa -  og hvatning til aukins skilnings og þekkingar á áhrifum mengunarvalda, 
svo einungis örfá séu nefnd. Rauðu þræðirnir í skýrslunni varða aukna samvinnu meðal norðurslóðaþjóða og 
nauðsyn þess að hrinda í framkvæmd víðtækum viðbragða- og viðbúnaðaráætlunum.

Í maí 2011 skrifuðu norðurslóðaþjóðirnar átta, aðildarríki Norðurskautsráðsins, undir yfirlýsingu um samstarf 
varðandi björgun og leit á norðurslóðasvæðinu (Agreement on Cooperation on Aeronautical and Maritime 
Search and Rescue in the Arctic, Nuuk, May 2011). Við sama tækifæri var komið á fót starfshópi sem hefur því 
hlutverki að gegna að semja alþjóðlegt stjórntæki sem lýtur að viðbúnaði og viðbrögðum við olíulekum. Þessi 
þróun er vissulega jákvæð og standa vonir til að að hægt verði á grundvelli þeirra að styrkja við áframhaldandi 
alþjóðlegt samstarf á þessum vettvangi, þó vissulega sé mikið óunnið verk framundan.

Hér hefur verið drepið á örfáum atriðum sem sýna að alþjóðlegt samstarf er í þróun og að norðurslóðaríki eru í 
síauknum mæli að verða sér meðvituð um nauðsyn þess að laga sig að hröðum breytingum á þessum slóðum. 
Ísland hefur eftir mætti tekið þátt í þessari þróun á alþjóðavettvangi en rétt er að leggja áherslu á nauðsyn þess 
að líta sér nær og gæta einnig að staðbundnari íslenskum hagsmunum.

Ekki verður of oft sagt hversu mikilvægt það er fyrir Ísland að koma í veg fyrir umhverfisslys við strendur þess. 
Það er einnig afar brýnt að kveða fastar að þegar kemur að mögulegum áhrifum mengunarslysa og draga skýrar 
fram tengsl neikvæðra áhrifa á umhverfi og lífríki og mögulegra áhrifa á íslenskt samfélag, sjávarútveg, 
sjávarbyggðir og almenna velferð þjóðarinnar. Reynslan annars staðar frá sýnir að skammtíma og/eða langtíma 
áhrif af mengunarslysum á samfélög, umhverfi, efnahag og afkomu geta verið verulega alvarlegs eðlis.

Íslendingar bera jafnt öðrum þjóðum ábyrgð á virkri þátttöku í alþjóðlegu samstarfi sem lýtur að því að standa 
vörð um hagsmuni norðurslóðasvæðisins sem tekur bæði til náttúru og samfélaga manna. Jafnframt bera 
Íslendingar ábyrgð á eigin umhverfi og geta ekki skorast undan því að stíga þýðingarmikil skref í þá átt að 
tryggja velferð umhverfis, lífríkis og samfélags. Afar mikið verk er óunnið hér hvað varðar þekkingu og skilning á 
áhrifum mengunarslysa á umhverfi, samfélag og efnahag sem og varðandi að efla og styrkja viðbúnað og 
viðbrögð. Stýring á skipaumferð í kringum landið með reglum um siglingar og leiðastjórnun við norðan- og 
vestanvert Ísland er sjálfsögð og mikilvæg viðleitni til að stemma stigu við áhættu sem tengist auknum 
umsvifum og siglingum um norðurhöf.

Akureyri 2. Nóvember, 2011

F.h. Stofnunar Vilhjálms Stefánssonar

Embla Eir Oddsdóttir, verkefnastjóri
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