
Večina prispevkov in člankov opisuje to otoško državo kot eno izmed redkih neokrnjenih 

koščkov sveta, ki s svojo lepoto očara vsakega turista, ki jo obišče. A njena lepota se kaže 

predvsem v drugačnosti pokrajine in znatni količini obnovljivih virov energije, ki na prvi 

pogled dajejo občutek sonaravnega bivanja človeka z okoljem.  Toda,  ali je res tako? 

Svoj pogled in izkušnje, ki sem jih pridobil kot študent na izmenjavi med trimesečnim 

bivanjem v severnem delu Islandije, v mestu Akureyri, vam želim predstaviti kot opazovalec, 

ki se ne prepusti le prvemu vtisu. Ker je moja študijska smer ekologija in vse kar je z njo 

povezano, bo tudi prispevek tako naravnan.  

Islandija je zelo odmaknjena država, mlada po nastanku in naselitvi.  Je ena izmed redkih 

držav z velikim potencialom rabe obnovljivih virov energije (hidro in geotermalne energije). 

Država pa se sooča tudi z velikimi ekološkimi problemi, na prvi pogled ne tako perečimi. 

Eden od njih je erozija tal, ki jo je moč pripisati teptanju živine, neusmiljeni klimi, močnemu 

vetru in vodi, ki odnaša rodovitno prst. Drugi ekološki problem je izgubljanje travinja zaradi 

hitrih dnevnih temperaturnih razlik v zimskem času (klimatske spremembe). Med bivanjem 

na Islandiji in izobraževanju na šoli RES (Renewable energy science) in na Univerzi 

Akureyri, sem se osredotočil predvsem na projekt "Ogljični odtis prebivalcev", zasnovan 

skupaj s Visoko šolo za varstvo okolja. Pri tem bi posebej izpostavil kovinsko industrijo 

(talilnice aluminija) in promet (avtomobili, ladjevje in letala) ter potrošnjo, na katero imajo še 

vedno velik vpliv ZDA. Veliko so pripomogle k hitrejšemu gospodarskemu razvoju,  po drugi 

strani pa pustile neizbrisen  pečat tudi za bodoče generacije. 

Iz te izkušnje sem odnesel veliko, najbolj mi je ostal v spominu ritem življenja oz. vsakdana. 

Ta je v primerjavi z nami Evropejci, ki venomer nekam hitimo, bolj počasen in pomirjajoč. 

Vsekakor pa Islandija ponuja  veliko raznolikosti in pojavov, ki so posledica lege države na 

tektonski prelomnici (gejziri, vulkani, slapovi, itd.).  

Zato pozivam vsakogar, ki ima vsaj malo želje po pridobivanju novega znanja in spoznavanja 

drugih držav, da se odloči za študentsko izmenjavo. Ta mu bo dala veliko izkušnjo o 

spoznavanju, prilagajanju in strpnosti do drugih kultur. To pa je in bo v prihodnje vedno bolj 

pomembno, saj smo vsi skupaj ena država - EU, zaradi globalne povezanosti pa tudi ena 

država - SVET.  
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