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Efni: Tillaga til þingsályktunar um stefnu Íslands í málefnum norðurslóða.

Utanríkismálanefnd Alþingis sendi Háskólanum á Akureyri til umsagnar tillögu til 
þingsályktunar um um stefnu Íslands í málefnum norðurslóða, þingskjal 1273 — 
750. mál.
Háskólinn á Akureyri vill koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum við eftirfarandi 
áhersluþætti:

16. Að styrkja stöðu og ímynd Íslands sem norðurslóðaríkis með því að byggja 
upp innlenda þekkingu og sérhæfingu í málefnum norðurslóða, og efla miðstöðvar 
mennta, vísinda og umræðu.

Háskólinn á Akureyri hefur um langt skeið staðið fyrir námi og rannsóknum í 
málefnum norðurslóða og frá upphafi átt gott samstarf við aðra háskóla á norðlægum 
svæðum, sem fást við svipuð vandamál og við er að etja hér á landi. Má þar meðal 
annarra nefna Háskólann í Lapplandi í Rovaniemi, Háskólann í Oulu, Háskólann í 
Tromsö, og Háskólann í Alaska, Fairbanks.
Til að byrja með þekktist varla að háskólar hér á landi legðu markvisst áherslu á 
málefni norðurslóða, og var því um nýung að ræða hér á landi, sem takmarkaður 
skilningur var á.

Árið 2001 var Háskólinn á Akureyri, ásamt Stofnun Vilhjálms Stefánssonar, einn af 
stofnendum Háskóla norðurslóða -  University of the Arctic, með nokkrum öðrum 
háskólum og rannsóknastofnunum á norðlægum slóðum. Í dag standa yfir 200 
háskóla- og rannsóknastofnanir, ásamt samtökum frumbyggja, að samtökunum, fyrst 
og fremst frá þeim átta löndum sem aðild eiga að Norðurskautsráðinu.

Nám og kennsla í norðurslóðafræðum við Háskólann á Akureyri tekur mið af 
aðstæðum jaðarbyggða norðursins, þar sem sérstaklega eru skoðuð félagsleg, 
hagræn og menningarleg atriði varðandi þróun á norðurslóðum í samhengi við 
hnattvæðingu, umhverfisbreytingar, auðlindanýtingu, atvinnu- og byggðamál, 
mannauð og sjálfbærni.



Vaxandi mikilvægi norðurslóða í alþjóðasamskiptum og almennri þjóðfélagsumræðu 
hefur dregið fram mikilvægi þessarar fræðigreinar og fjölmargar aðrar stofnanir 
samfélagsins leggja nú áherslu á norðurslóðamál í sinni starfsemi.

Í framhaldsnámi í heimskautarétti til meistaragráðu, sem hófst haustið 2008, er lögð 
áhersla á þau svið alþjóðalaga og landsréttar sem tengjast heimskautasvæðunum.
Í tengslum við meistaranámið hefur frá 2008 verið efnt til alþjóðlegrar ráðstefnu, The 
Annual Polar Law Symposium. Ráðstefnuerindi eru gefin út í árbók, The Yearbook of 
Polar Law, af mikilsvirtu alþjóðlegu forlagi.

Árið 2011 var komið á fót stöðu rannsóknaprófessors í norðurslóðafræðum við 
Háskólann á Akureyri, svokallaðri Nansensstöðu. Var það gert með stuðningi 
norskra stjórnvalda og utanríkisráðuneytis Íslands.
Á þessari undirstöðu hefur byggst upp öflugt fræðasamfélag háskóla- og 
rannsóknastofnana, sem oft er kennt við Borgir, rannsókna- og nýsköpunarhús við 
Háskólann á Akureyri. Á Borgum starfar fjöldi sérfræðinga sem sinnir ólíkum hliðum 
sjálfbærni og samfélags- og umhverfisbreytinga á norðurslóðum. Árangur þessa 
margþætta starfs síðustu ár er eftirtektarverður og mikilvægur. Til að styrkja stöðu og 
ímynd Íslands sem norðurslóðaríkis enn frekar er mikilvægt að efla þessa starfsemi 
og veita jafnframt fé til rannsókna á málefnum samfélaga á norðurslóðum, bæði í 
gegnum samkeppnissjóði sem og í gegnum sértæka sjóði sem tengjast breytingum á 
norðurslóðum vegna loftslagsbreytinga.

17. Að styðja við alþjóðlegt vísindasamstarf á norðurslóðum og auðvelda 
miðlun á niðurstöðum vísindarannsókna, og að efla innlent rannsóknarstarf, m.a. 
með því að móta rannsóknaáætlun um norðurslóðir.

Háskólinn á Akureyri tekur undir mikilvægi þess að styðja við alþjóðlegt 
vísindasamstarf á norðurslóðum og efla innlent rannsóknarstarf, m.a. með því að 
móta rannsóknaáætlun um norðurslóðir. Fyrir íbúa á norðurslóðum eru 
norðurslóðarannsóknir forgangsmál, einkum og sér í lagi rannsóknir þar sem samspil 
manns og náttúru í heimi örra breytinga er í forgrunni. Slíkar rannsóknir og 
þróunarstarf er nauðsynlegt að framkvæma í öflugu alþjóðlegu samstarfi, þar sem 
horft er til samfélagslegra og hagrænna þátta, í þeirri viðleitni að ná markmiðum um 
sjálfbæra þróun. Þá er einnig áríðandi að efla vísinda- og fræðastarf ungs 
fræðafólks, og þjálfa þannig nýja kynslóð rannsakenda á sviði norðurslóða.



Þegar innlend rannsóknaáætlun er undirbúin er mikilvægt að horfa heildsætt á 
málefni norðursins og byggja á reynslu þess fólks sem býr á norðlægum slóðum. 
Háskólinn á Akureyri leggur áherslu á að rannsóknir á norðurslóðum séu í þágu íbúa 
á norðursvæðum, fyrir bætt lífsgæði þeirra. Háskólinn á Akureyri telur það jafnframt 
tilvalið hlutverk fyrir Norðurslóðanet Íslands að leiða og samhæfa, á landsvísu, þá 
samráðsvinnu sem nauðsynlegt er að fari af stað í þessu samhengi, og þá undir 
merkjum Norðurslóðamiðstöðvar Íslands.

19. Að efla Akureyri enn frekar sem miðstöð norðurslóðamála á Íslandi, m.a. 
með stuðningi við mennta- og rannsóknastofnanir og þekkingarsetur, og efla innlent 
samráð og samstarf um málefni norðurslóða.

Háskólinn á Akureyri fagnar því að í stefnu Íslands í málefnum norðurslóða komi 
fram, að efla eigi Akureyri enn frekar sem miðstöð norðurslóðamála á Íslandi, m.a. 
með stuðningi við mennta- og rannsóknastofnanir og þekkingarsetur, og efla innlent 
samráð og samstarf um málefni norðurslóða. Uppbygging norðurslóðafræða við 
Háskólann á Akureyri hefur hingað til ekki verið fjármögnuð með beinum framlögum 
frá ríkinu, þó að um nýsköpun væri að ræða meðal íslenskra háskóla.
Fyrir áframhaldandi uppbyggingu náms og rannsókna í norðurslóðafræðum væri 
eðlilegt að renna styrkum fjárhagslegum stoðum undir norðurslóðaáherslur skólans 
með beinum fjárframlögum af fjárlögum til Háskólans á Akureyri vegna 
málaflokksins.

Háskólinn á Akureyri tekur undir greinargerð þingsályktunartillögunnar að hér á 
Íslandi hefur gefið góða raun að byggja upp miðstöð á Akureyri þar sem ná má fram 
samlegðaráhrifum. Reynslan hefur þegar sýnt okkur, að þær stofnanir sem eru 
staðsettar á Akureyri, hafa haft töluverðan ávinning af nálægðinni hver við aðra. 
Sterk miðstöð málefna norðurslóða á Íslandi mun tvímælalaust styrkja og styðja við 
það margvíslega starf sem fram fer víða um land og tengist norðurslóðum.

Virðingarfyllst,

mundsson, rektor.


