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Efni: Tillaga til þingsályktunar um stefnu Íslands í málefnum norðurslóða

Utanríkismálanefnd Alþingis sendi Norðurslóðaneti Íslands til umsagnar tillögu til þingsályktunar um 
um stefnu Íslands í málefnum norðurslóða, þingskjal 1273 — 750. mál.

Norðurslóðanet Íslands fagnar mjög endurskoðaðri stefnu Íslands um málefni norðurslóða og 
meðfylgjandi greinargerð. Sérstaklega er því fagnað að sjálfbærnisjónarmið eru nú höfð að leiðarljósi 
og tekið mið af heimsmarkmiðum Sameinuðu Þjóðanna.

Norðurslóðanet Íslands er samstarfsvettvangur stofnana, fyrirtækja, félagasamtaka og annarra 
hagsmunaaðila og samanstendur af rúmlega 30 aðilum sem allir eru virkir í Norðurslóðastarfi á Íslandi 
og í alþjóðlegu samhengi og er því kjörinn vettvangur til samstarfs og samráðs um málefni svæðisins í 
íslensku og alþjóðlegu samhengi. Norðurslóðanet Íslands hefur frá árinu 2013 tekið þátt í og leitt 
innlend og alþjóðleg verkefni og viðburði um málefni svæðisins í samstarfi við fjölmarga innlenda og 
erlenda sérfræðinga á ýmsum sviðum, fræðimenn, fyrirtæki og samfélög, þ.m.t. fulltrúa frumbyggja á 
Norðurslóðum. Norðurslóðanet Íslands hefur m.a. leitt verkefni vinnuhóps Norðurskautsráðsins um 
sjálfbæra þróun (SDWG) um jafnréttismál á Norðurslóðum, formennskuverkefni Íslands í 
formennskutíð þess í Norðurskautsráðinu. Ennfremur leitt sérfræðingahóp um félags, - efnahags, - og 
menningarleg málefni sem einnig fellur undir vinnuhóp um sjálfbæra þróun. Þá hefur 
Norðurslóðanetið verið fulltrúi mennta- og menningarmálaráðuneytis Íslands í vísindaráðgjafahópi 
Arctic Science Ministerial III sem Ísland og Japan skipulögðu í sameiningu. Hjá Norðurslóðaneti Íslands 
og aðilum þess liggur þverfagleg þekking og reynsla sem nýtist í frekari þróun samstarfs um málefni 
Norðurslóða á Íslandi. Norðurslóðanetið tók þátt í í vinnu við og þróun á skýrslunni 'Kortlagning 
norðurslóðarannsókna á Íslandi' í samvinnu við Rannís og Stofnun Vilhjálms Stefánssonar, sem gefin 
var út í Nóvember 2020.

Norðurslóðanet Íslands vill koma á framfæri 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.

Á Akureyri er öflugt norðurslóðasamfélag sem unnið hefur um árabil að margvíslegum þáttum 
Norðurslóðamála og má þar nefna Háskólann á Akureyri, Stofnun Vilhjálms Stefánssonar, vinnuhópa 
Norðurskautsráðsins, Heimskautaréttarstofnun, Norðurslóð -  Into the Arctic, Akureyrarbæ og 
Norðurslóðanet Íslands. Þróast hefur þverfaglegt samfélag háskóla- og rannsóknastofnana og annarra 
aðila sem sinna margþættri starfsemi sem snýr að stjórnun og stefnumótun á svæðinu auk sjálfbærni
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og samfélags- og umhverfisbreytingum á norðurslóðum. Norðurslóðanet Íslands fagnar mjög auknum 
áhuga íslenskra stofnana og annarra aðila á Norðurslóðum og fer fram mikilvægt samstarf við þá 
fjölmörgu sem starfa að málefnum svæðisins á Íslandi hvort heldur eru verkefni, rannsóknir, menntun 
eða viðburðir.

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.

Norðurslóðanet Íslands tekur undir mikilvægi þess að styðja við alþjóðlegt vísindasamstarf á 
norðurslóðum og efla innlent rannsóknarstarf, m.a. með því að móta rannsóknaáætlun um 
norðurslóðir. Loftslags, - umhverfis, - og samfélagsbreytingar munu fyrirsjáanlega kalla á aukin 
viðbrögð og aðlögun að hraðfara breytingum á svæðinu. Stefnumótun til sjálfbærrar þróunar kallar á 
aukna þekkingu og skilning á samspili náttúru og samfélaga. Rannsóknir eru undirstaða 
þekkingaraukningar á svæðinu og tímabært að móta rannsóknaáætlun um norðurslóðir á Íslandi að 
höfðu samráði við sérfræðinga og hagsmunaaðila sem þekkja til. Norðurslóðanet Íslands er vel í stakk 
búið til að leiða og samhæfa nauðsynlega samráðsvinnu til undirbúnings rannsóknaáætlunar.

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.

Norðurslóðanet Íslands 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. 
Þróun Norðurslóðamiðstöðvar á Akureyri hefur leitt til mikillar þekkingaruppbyggingar og 
sérhæfingar á málefnum svæðisins, umhverfi þess og samfélögum og samstarfið gefið góða raun. 
Frekari styrking miðstöðvar Norðurslóða á Akureyri veitir margvísleg tækifæri til að styðja enn betur 
við Norðurslóðastarf á Íslandi. Norðurslóðanet Íslands samanstendur af rúmlega 30 aðilum sem vinna 
að málefnum Norðurslóða á Íslandi og er því vel í sveit sett til að leiða og samhæfa undirbúning að 
frekari útfærslu á Norðurslóðastefnu Íslands í samstarfi við sérfræðinga og hagsmunaaðila sem 
málefninu tengjast.

Með vinsemd og virðingu

Embla Eir Oddsdóttir 
Forstöðumaður 
Norðurslóðanet Íslands
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