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    Með hliðsjón af þeirri þróun sem hefur 
orðið í öryggismálum í Evrópu og á 
Norður-Atlantshafi síðan ritað var undir 
bókun um tvíhliða varnarsamskipti 4. 
janúar 1994, og í samræmi við tvíhliða 
varnarsamninginn frá 1951, hafa 
ríkisstjórnir Bandaríkjanna og Íslands átt 
viðræður um viðeigandi viðbúnað í 
Keflavík til varnar Íslandi og komist að 
eftirfarandi niðurstöðu: 
 
    1.      Bandaríkin og Ísland staðfesta 
skuldbindingar sínar samkvæmt tvíhliða 
varnarsamn ingnum frá 1951.  
 
    2.      Báðar þjóðir staðfesta þá 
skuldbindingu sína að hafa með sér náið 
samráð um öryggis mál, bæði á tvíhliða 
grundvelli og innan NATO.  
 
    3.      Báðar þjóðir eru sammála um að 
bókunin frá 1994 hafi verið framkvæmd 
að fullu og með góðum árangri.  
 
    4.      Ísland staðfestir að herafli 
Bandaríkjanna og bandalagsríkja skuli 
áfram hafa bækistöð í Keflavík.  
 
    5.      Fyrir hönd Norður-
Atlantshafsbandalagsins og í samræmi við 
skyldur sínar samkvæmt Norður-
Atlantshafssamningnum staðfesta 
Bandaríkin þá skuldbindingu sína að gera 
ráðstafanir varðandi varnir Íslands 
samkvæmt þeim skilyrðum sem sett eru 
fram í Norður-Atlantshafssamningnum og 
tvíhliða varnarsamningnum frá 1951.  
   
  6.      Til varnar Íslandi og í varnarskyni 
fyrir það svæði sem heyrir undir Norður-
Atlantshafs samninginn munu Íslendingar 
láta í té þá aðstöðu á Íslandi sem 
gagnkvæmt samkomulag er um að 
nauðsynleg sé samkvæmt tvíhliða 
varnarsamningnum frá 1951.  
 
    7.      Með hliðsjón af bókuninni frá 
1994 og til þess að staðfesta þá 
skuldbindingu sína að rækja sameiginlegar 
skyldur sínar varðandi öryggi og varnir 
hafa ríkisstjórnir Íslands og Bandaríkjanna 
komist að samkomulagi um eftirfarandi:  
 
          a.     að tryggja virka loftvarnagetu 
með því að hafa a.m.k. fjórar 
orrustuflugvélar á Íslandi, 

  
          b.     að halda áfram að reyna eftir 
megni að bæta aðstöðu til æfinga yfir landi 
og með lágflugi innan lofthelginnar,  
 
          c.    að viðhalda í Keflavík 
viðbúnaði og stoðveitum sem 
nauðsynlegar eru til þess að halda úti 
orrustuflugvélum,  
 
          d.    að viðhalda þyrlubjörgunar-
sveitinni,  
 
          e.     að halda áfram að kanna leiðir 
til þess að Ísland taki á sig aukna ábyrgð á 
sviði björgunarmála,  
 
          f.  að viðhalda flugstöð 
flotans,  
 
          g.    að viðhalda loftvarnakerfi 
Íslands,  
 
          h.     að halda áfram heræfingunum 
Norðurvíkingur (Northern Viking).  
 
    8.      Báðir aðilar munu halda áfram að 
gera það sem í þeirra valdi stendur til þess 
að minnka kostnað á samþykktum sviðum. 
Í þessu skyni mun nefnd háttsettra 
embættismanna um lækkun kostnaðar 
starfa áfram á vegum aðila.  
 
    9.      Það er ætlun ríkisstjórnanna að 
þetta samkomulag gildi í fimm ár frá 
undirritunardegi þess. Að loknum fjórum 
árum er hvorri ríkisstjórn um sig heimilt 
að fara fram á endurskoðun þess. Hafi 
önnur hvor ríkisstjórnin farið fram á slíka 
endurskoðun munu Bandaríkin og Ísland 
leitast við að hefja samráð um 
endurskoðun skilmála þessa samkomulags 
innan fjögurra mánaða frá dagsetningu 
beiðninnar um endurskoðun.  
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