
Augu heimsins beinast nú sem aldrei fyrr að 
tækifærum á norðurslóðum. Með tækniframförum 
og hlýnun jarðar verður aðgengi að auðlindum 

svæðisins sífellt betra og fjölgun jarðarbúa kallar á slíka 
orkuþörf að líklega á mannkynið sér varla annarra kosta 
völ en að nýta auðlindir norðursins fyrr eða síðar.

Þá er hugsanlegt að siglingaleiðir yfir norðurskautið verði 
raunverulegur og arðbær möguleiki á næstu árum eða 
áratugum. Ljóst þykir að ákvörðun um slíkt er á höndum 
stórra alþjóðlegra skipafélaga sem munu á endanum 
láta hagkvæmni ráða ferð. Og jafnvel þó norðurhafið 
gegni hlutverki risavaxinnar skipaleiðar innan fárra ára er 
ekki auðséð á þessu stigi málsins hvaða hlutverki Ísland 
kemur til með að gegna á því sviði. 

Íslenskt norðurslóðanet
Athuganir Sjávarklasans hafa leitt í ljós að Ís lendingar 
starfrækja víðfeðmara flutninganet á norður  slóðum 
en nokkur önnur þjóð. Raunar er Ísland eina landið í 
heiminum sem býður upp á reglubundna flutninga til 
allra landa sem teljast til norðurslóða, en þau lönd eru 
Rússland, Bandaríkin (Alaska), Kanada, Grænland, Ísland, 
Noregur, Svíþjóð og Finnland. Icelandair starfrækir 
reglundin flug til Anchorage í Alaska, Kanada, Rússlands, 
Noregs, Finnlands og Svíþjóðar og Flugfélag Íslands og 
Norlandair starfrækja flug til ýmissa staða í Grænlandi. Þá 
siglir Eimskip til Norður-Noregs, Svíþjóðar og Samskip 
til Svíþjóðar. Eimskip er svo umboðsmaður Royal Arctic 
Line í flutningum til Grænlands auk þess sem íslensku 
skipafélögin koma að beinum flutningum til og frá 
Rússlandi. Svo umfangsmikið flutninganet er langt frá 

 »  Athuganir Sjávarklasans leiða 
í ljós að Íslendingar starfrækja 
víðfeðmara flutninganet á 
norðurslóðum en nokkur önnur 
þjóð. Raunar er Ísland eina landið 
í heiminum sem býður upp á 
reglubundna flutninga til allra 
landa sem teljast til norðurslóða.

Íslensk umsvif á Grænlandi aukast
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Íslendingar starfrækja víðfeðm-
ara flutninganet á norðurslóðum 
en nokkur önnur þjóð. Starfsemi 
íslenskra fyrirtækja á Grænlandi 
spannar mjög vítt svið og vísbend-
ingar eru um að íslensk útflutnings-
fyrirtæki stefni á aukin Grænlands-
viðskipti.

Dekkum norðurslóðir allar
Þetta er meðal niðurstaðna grein-
ingar Íslenska sjávarklasans (ÍS) á 
íslenskum umsvifum í Grænlandi 
og framtíðarmöguleikum.

Haukur Már Gestsson, hagfræð-
ingur hjá ÍS, segir að ekki aðeins sé 
flutningsnet Íslands á norðurslóð-
um lengra komið en annarra þjóða. 
„Raunar er Ísland eina landið í 
heiminum sem býður upp á reglu-
bundna flutninga til allra landa sem 
teljast til norðurslóða. Svo umfangs-
mikið flutninganet er langt frá því 
sjálfgefið í litlu landi eins og okkar. 
Það má fullyrða að hægt sé að 
byggja á því, og þarf að hafa hug-
fast þegar rætt er um að nýta ný 
tækifæri á norðurslóðum.“

Hér vísar Haukur til þess að Ice-
landair starfrækir reglubundið 
flug til Anchorage í Alaska, Kan-
ada, Rússlands, Noregs, Finnlands 
og Svíþjóðar og Flugfélag Íslands 
og Norlandair starfrækja flug til 
ýmissa staða á Grænlandi. Þá siglir 
Eimskip til Norður-Noregs, Svíþjóð-
ar, Múrmansk í Rússlandi, Nuuk í 
Grænlandi og Kanada, og Samskip 
til Svíþjóðar.

Haukur Már segir að þrátt fyrir 
að nokkuð sé þangað til tækifæri 
tengd skipaflutningum á norður-
slóðum opnist fyrir alvöru verði að 
hafa hugfast að umsvif á Grænlandi 
muni aukast mikið á allra næstu 
árum. Yfir 30 umfangsmikil verk-
efni eru í deiglunni í olíuvinnslu, 
námugreftri og byggingu ál- og 
raforkuvera. Heildarverðmæti fjár-
festinga eru nú um 900 milljarð-
ar íslenskra króna [40 milljarðar 
danskra króna]. Á sama tíma skorti 

innviði til að sinna uppbyggingunni 
– innviði sem Ísland þegar hefur að 
stærstum hluta. „Hér eru íslausar 
hafnir allt árið, góðir flugvellir og 
öflug flutningafyrirtæki svo dæmi 
séu tekin,“ segir Haukur Már.

Mikil umsvif
Kortlagning Sjávarklasans á 
atvinnuumsvifum Íslendinga 
á Grænlandi sýnir að fjölmörg 
íslensk fyrirtæki eru umfangs-
mikil á Grænlandi. Lengi hefur 
verið samstarf milli þjóðanna 
um uppbyggingu landbúnaðar á 
Grænlandi. Íslendingar áttu stór-
an þátt í uppbyggingu flugvalla 
á 20. öld og uppbyggingu fisk-
vinnslu þar í landi á 9. áratugn-
um. Íslensk fyrirtæki sinna flugi 
og siglingum til og frá Grænlandi 
og margar íslenskar útgerðir eiga 
hlut í grænlenskum útgerðar- og 
fiskvinnslufyrirtækjum. Þá sinna 
mörg íslensk fyrirtæki græn-
lenskri smábátaútgerð. Íslensk 
verkfræði- og iðnaðarfyrirtæki 
sinna stórum verkefnum og á 
Landspítalanum og Sjúkrahúsinu 
á Akureyri eru starfrækt sérstök 
teymi sem sinna heilbrigðisþjón-
ustu við Grænlendinga.

Í skýrslu Sjávarklasans kemur 
einnig fram að síðastliðinn áratug 
hafa vöruflutningar milli Íslands 
og Grænlands aukist umtalsvert. 
Verðmæti vöruútflutnings var í 
kringum 400 milljónir króna upp 
úr aldamótum en var komið í 2,6 
milljarða árið 2012. Mestan hluta 
aukningarinnar má rekja til auk-
inna viðskipta með iðnaðarvörur 
eins og olíu, málma og iðnaðarsalt. 
Útflutningur á sjávarafurðum og 
búnaði fyrir sjávarútveg hefur 
hins vegar að mestu staðið í stað.

Augu manna á Grænlandi
Innan Sjávarklasans starfar flutn-
inga- og hafnahópur átján fyrir-
tækja á sviði flutninga, samgangna, 
hafnastarfsemi. Stefna hópsins 
skilgreinir aukið samstarf fyrir-
tækjanna við Grænlendinga meðal 
forgangsverkefna. Hópurinn hefur 
í því augnamiði hafið samstarf 
við danska olíu- og gasklasann 
Offshoreenergy um að auka tengsl 
danskra, grænlenskra og íslenskra 
fyrirtækja varðandi leit og vinnslu 
á olíu og gasi á Grænlandi.

Haukur Már telur að framtíðar-
tækifæri íslensks atvinnulífs séu 
mikil á Grænlandi. Kannski sé 
jafnvel um einn stærsta vaxtar-
broddinn af þeim öllum að ræða. 
„Allar vísbendingar eru um að 
innan stórs hluta útflutningsfyr-
irtækja landsins er stefnan sett á 
aukin Grænlandsviðskipti. Í ljósi 
þess hlýtur gerð fríverslunar-
samnings að vera forgangsverk-
efni,“ segir Haukur Már. 

   Raunar 
er Ísland eina 
landið í heim-

inum sem 
býður upp á 

reglubundna 
flutninga til 

allra landa sem teljast til 
norðurslóða. 

Haukur Már Gestsson  
Hagfræðingur hjá  ÍS
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Ljós sem lýsa upp tilveruna

Fríverslunarsamningur er nauðsyn
Ísland hefur forskot á aðrar þjóðir norðurslóða þar sem frá Íslandi eru boðnar reglulegir flutningar til allra þeirra landa sem tilheyra þeim 
hópi. Útflutningur héðan til Grænlands hefur fimmfaldast á 10 árum. Stór hluti íslenskra útflutningsfyrirtækja horfir til Grænlands.

Í HÖFN Danska fyrirtækið Royal Arctic Line annast nær alla flutninga til Grænlands. Myndin er tekin við höfnina í Tasiilaq við 
austurstönd Grænlands. Skipið Irena Arctica affermir vörur, þar á meðal jólatré.  MYND/CARL SKOU - KUUMMIUT.COM

Í skýrslu Sjávarklasans er það metið sem forgangsatriði að fríverslunarsamningur verði gerður við Grænlendinga 
og stjórnvöld hvött til þess að beita sér fyrir slíkri samningsgerð. Nokkrir samningar eru í gildi á milli landanna 
sem ætlað er að draga úr viðskiptahömlum. Grænlendingar hafa hins vegar takmörkuð tækifæri til að gera þjóð-
réttarsamninga og heilt yfir er aðkoma danskra stjórnvalda að slíkri samningsgerð skilyrði. Litið er til Hoyvíkur-
samningsins milli Íslands, Danmerkur og Færeyja sem er víðtækasti fríverslunarsamningur sem Ísland hefur gert. 
Grænlendingar hafa fylgst með framkvæmd hans frá fyrsta degi og það metið svo af Sjávarklasanum að upplagt sé 
að ganga til samninga við Grænlendinga á þeim grunni.

 ➜ Fríverslunarsamningur forgangsverkefni

Þó viðskipti Íslands og Grænlands spanni nú breitt svið eru þau miklu umfangsminni en þau væru ef hagkvæmni 
réði ferð. Vegna mikilla ítaka Dana á Grænlandi er það því miður sjaldnast raunin. Til marks um það nægir að 
nefna að skipafélagið Royal Arctic Line hefur einkaleyfi á skipaferðum til, frá og innan Grænlands til ársins 2022. Í 
Álaborg í Danmörku er starfrækt vöruflutningamiðstöð fyrir Grænland og þangað fara næstum allar vörur áður en 
þær eru sendar til Grænlands. Yfir 85% af öllum innfluttum vörum til Grænlands koma frá Danmörku.

➜  Einokun Dana skekkir samkeppnisstöðu

FLUTNINGALEIÐIR ÍSLENSKRA FYRIRTÆKJA Á NORÐURSLÓÐUM
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Flutningaleiðir íslenskra fyrirtækja á norðurslóðum

 »  Kortlagning Sjávarklasans á 
atvinnuumsvifum íslenskra 
fyrirtækja á Grænlandi sýnir að 
starfsemi íslenskra fyrirtækja á 
Grænlandi spannar mjög vítt 
svið og vís bendingar eru um að 
íslensk útflutningsfyrirtæki stefni á 
aukin Grænlandsviðskipti.

 »  Útflutningur til Grænlands 
hefur fimmfaldast á áratug. 
Fríverslunarsamningur milli 
Íslands og Grænlands er nauð-
synlegur. Hægt væri að byggja á 
fríverslunarsamningi milli Íslands 
og Færeyja, en Græn lendingar 
hafa fylgst með fram kvæmd hans 
frá upphafi.

http://www.sjavarklasinn.is


Vöruútflutningur frá Íslandi til Grænlandsþví sjálfgefið í landi á stærð við Ísland. Vafalaust er hægt 
að byggja á því þegar rætt er um að nýta ný tækifæri 
á norðurslóðum.

Tækifæri á takteinum á Grænlandi
Þó að tækifæri tengd skipaflutningum á norðurslóðum 
séu ekki á næsta leiti er greinilegt að nú þegar blasa 
við stór tækifæri í tengslum við aukna auðlindasókn og 
atvinnu umsvif á Grænlandi. Þar eru nú yfir 30 umfangs
mikil verkefni fyrirsjáanleg í olíuvinnslu, námu grefti og 
byggingu ál- og raforkuvera en heildar verðmæti fjár-
festinga á Grænlandi eru nú yfir 40 milljarðar danskra 
króna. Ljóst er að á norðurslóðum öllum og ekki síst 
Græn landi skortir mikla innviði til að sinna þessari miklu 
uppbyggingu en þessa innviði hefur Ísland að mörgu 
leyti. Hér eru íslausar hafnir allt árið, góðir flugvellir og 
öflug flutningafyrirtæki svo dæmi séu tekin. Þessa innviði 
sem við lítum á sem sjálfsagðan hlut hafa Grænlendingar 
ekki.

Vöruútflutningur til Grænlands  
úr 400 m. kr í 2.600 m. kr.
Ísland er í lykilstöðu til að þjónusta Grænlendinga og 
hefur í raun gert það frá örófi alda. Kortlagning Sjávar
klasans á atvinnuumsvifum Íslendinga á Grænlandi 
sýnir að fjölmörg íslensk fyrirtæki eru umfangsmikil á 
Grænlandi. Lengi hefur verið samstarf milli þjóðanna um 
upp byggingu landbúnaðar á Grænlandi. Íslendingar áttu 
stóran þátt í uppbyggingu flugvalla á 20. öld og upp
byggingu fiskvinnslu þar í landi á 9. áratugnum. Íslensk 
fyrirtæki sinna flugi og siglingum til og frá Grænlandi 
og margar íslenskar útgerðir eiga hlut í grænlenskum 
útgerðar og fiskvinnslufyrirtækjum. Þá sinna mörg 
ís lensk fyrirtæki grænlenskri smábátaútgerð. Íslensk 
verkfræði- og iðnaðarfyrirtæki sinna stórum verkefnum 
á Grænlandi og á Landspítalanum og Sjúkrahúsinu á 
Akureyri eru starfrækt sérstök Grænlandsteymi sem sinna 
heilbrigðisþjónustu við Grænlendinga. Svona mætti 
áfram telja.

Síðastliðinn áratug hafa vöruflutningar milli Íslands og 
Grænlands aukist umtalsvert. Verðmæti vöruútflutnings 
frá Íslandi til Grænlands var í kringum 400 milljónir kr. upp 
úr aldamótum en var komið í 2,6 milljarða kr. árið 2012. 
Hlutdeild Íslands í verðmæti innflutnings til Grænlands 
er u.þ.b. 2% og hefur aukist undanfarin ár. Mestan 
hluta aukningarinnar má rekja til aukinna viðskipta 
með iðnaðar vörur eins og olíu, málma og iðnaðarsalt. 
Útflutningur á sjávarafurðum og búnaði fyrir sjávarútveg 
hefur að mestu staðið í stað undanfarinn áratug.

Þó viðskipti landanna tveggja spanni nú breitt svið eru 
þau miklu umfangsminni en þau væru ef hagkvæmni 
réði ferð. Vegna mikilla ítaka Dana á Grænlandi er það 
því miður sjaldnast raunin. Til marks um það nægir að 
nefna að skipafélagið Royal Arctic Line hefur einkaleyfi 
á skipaferðum til, frá og innan Grænlands til ársins 2022. 
Í Álaborg í Danmörku er starfrækt vöruflutningamiðstöð 
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fyrir Grænland og þangað fara næstum allar vörur áður 
en þær eru sendar til Grænlands. Yfir 85% af öllum inn
fluttum vörum til Grænlands koma frá Danmörku.

Ef áhrif pólitíkur í flutningum á Grænlandi væru minni 
liggur lítill vafi á að Íslendingar og Grænlendingar ættu 
í meiri samvinnu á því sviði. Í gegnum Ísland gætu 
Græn  lendingar komist í meiri tengingu við Evrópu og 
hugsanlega Norður-Ameríku og stóraukið hagkvæmni 
vöruflutninga til og frá landinu. 

Grænlendingar vilja auka viðskipti við 
Íslendinga

Grænlendingar sækjast í auknum mæli eftir sjálfstæði frá 
Dönum og margir þeirra líta til reynslu Íslendinga í þeim 
efnum. Grænlendingar hafa góða reynslu af viðskiptum 
við Íslendinga og viðhorf þeirra til Íslands er talið gott. 
Fáir eru því ósammála að aukin viðskipti milli landanna 
tveggja væru báðum löndum til mikilla hagsbóta.

Í dag eru nokkrir samningar í gildi milli Íslands og 
Grænlands sem ætlað er að draga úr viðskiptahindrunum 
milli landanna. Þó er ekki í gildi fríverslunarsamningur milli 
þjóðanna þrátt fyrir að Ísland hafi verið virkt í gerð þeirra 
og komið sér upp þéttu neti samninga í samanburði 
við mörg önnur lönd. Ljóst er að Grænlendingar hafa 
takmarkaðar heimildir til þess að gera þjóðréttarsamninga 
og að meginstefnu þarf heimild eða beina aðkomu 
danskra stjórnvalda að samningsgerðinni.

Ætli Íslendingar og Grænlendingar að eiga farsælt samstarf 
í aukinni uppbyggingu þar í landi er mikilvægt að íslensk 
stjórnvöld beiti sér fyrir því að undirrita fríverslunarsamning 
við Grænlendinga. Hoyvíkursamningurinn svokallaði er 
fríverslunarsamningur milli Íslendinga annarsvegar og 
heimastjórnar Færeyinga og ríkisstjórnar Danmerkur 
hins vegar. Hoyvíkursamningurinn er víðtækasti frí-
verslunar  samningur sem Íslendingar hafa gert. Græn-
lendingar hafa fylgst með framkvæmd hans frá upphafi 
og upplagt væri að byggja fríverslunarsamning milli 
Grænlands og Íslands á honum. Það er ljóst að vilji er 
fyrir því meðal Grænlendinga að útvíkka samninginn til 
Grænlands. 

Vöruútflutningur (FOB milljón kr.)

Hlutfall í heildarinnflutningi til Grænlands
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Fyrirtæki setja stefnuna á Grænland
Innan Sjávarklasans starfar flutninga og hafnahópur en 
hann samanstendur af 18 fyrirtækjum á sviði flutninga, 
samgangna, hafnastarfsemi og öðrum tengdum 
greinum. Nýverið gaf þessi hópur út sam eiginlega 
stefnu um flutninga og vörustjórnun til ársins 2030. Á 
meðal forgangsverkefna í stefnunni er aukin þjónusta 
fyrirtækjanna á Grænlandi. Hópurinn hefur hafið samstarf 
við danska olíu- og gasklasann Offshoreenergy.dk um að 
auka tengsl danskra, grænlenskra og íslenskra fyrir tækja 
í tengslum við olíu- og gasvinnslu og leit á Grænlandi. 

Ísland og Grænland eru um margt lík lönd og Íslendingar 
geta miðlað reynslu sinni á ýmsum sviðum til Grænlendinga. 
Að sama skapi kann að vera að stærstu framtíðartækifærin 
í íslensku atvinnulífi séu á Grænlandi, en viðskiptin verða 
að fara fram á forsendum beggja aðila. Allar vísbendingar 
eru um að innan stórs hluta útflutningsfyrirtækja landsins 
er stefnan sett á aukin Grænlandsviðskipti. Í ljósi þess 
hlýtur gerð fríverslunarsamnings við Grænland að vera 
forgangsverkefni.

Nánari upplýsingar veitir Haukur Már Gestsson, 
hagfræðingur hjá Íslenska sjávarklasanum á  
haukur@sjavarklasinn og í síma 867 8786.
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