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The Icelandic Arctic Cooperation Network (IACN) was founded in 
February 2013 with the signing of an agreement between the Min-
istry for Foreign A�airs and IACN. 

The main goal is to increase the visibility and understanding of 
Arctic issues and create a link between the institutes and organisa-
tions working on those issues in Iceland.

The Network seeks to:
- enhance visibility of the role and work of public and private insti-
tutions and organisations in Iceland involved in Arctic issues
- provide information and resources concerning Icelandic activi-
ties, knowledge and experience in Arctic issues to academia, 
policy makers and the public  

Network Partners 
Cooperating partners are a combination of public and private insti-
tutions, organisations, businesses and initiatives in Iceland. 
The IACN welcomes additional cooperation and partnerships, in the 
spirit of inclusiveness and the belief that diversity will strengthen 
e�orts in achieving set goals.

Further information
Any further information on the project, its partners and on Iceland 
and the Arctic is on the IACN’s website:

Icelandic Arctic Cooperation Network 

Norðurslóðanet Íslands - þjónustumiðstöð norðurslóðamála var 
formlega stofnað í febrúar 2013 með undirritun samkomulags milli 
utanríkisráðuneytisins og Norðurslóðanets Íslands.

Markmiðið er að auka sýnileika og skilning á málefnum norðurslóða 
og mynda tengsl milli stofnana og fyrirtækja sem starfa að mál-
efnum tengdum norðurslóðum á Íslandi.

Tilgangur Norðurslóðanetsins er að:
- auka sýnileika stofnana og annarra aðila á Íslandi sem vinna að 
málefnum norðurslóða og þeirra málefna sem þær �alla  um
- auka skilning á starfsemi þeirra aðila sem tengjast netinu og 
upplýsa fræðimenn, stjórnmálamenn og almenning um þá 
þekkingu og reynslu sem skapast hefur á undanförnum árum 

Aðilar Norðurslóðanetsins
Aðilar koma úr röðum opinberra stofnana og einkafyrirtækja á 
Íslandi og er opið hverjum þeim sem vinnur að málefnum tengdum 
norðurslóðum. 
Norðurslóðanetið býður nýja aðila velkomna og fagnar auknu sam-
star� á sviði norðurslóða. 

Frekari upplýsingar
Allar nánari upplýsingar um Norðurslóðanetið, aðila þess og verkefni 
sem unnið er að er að �nna á vef netsins:

Norðurslóðanet Íslands 

www.arcticiceland.is www.nordurslodanetid.is
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