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Frá Félagi íslenskra veðurfræðinga

Umsögn um: Frumvarp til laga um veðurþjónustu, 353rmál.

Almennt álit.
Á fundi félagsins sem haldinn var í vor um frumvarpið komu fram nokkrar 
athugasemdir. Allmennt séð var fólk nokkuð ánægt með lögin, en hafði þó helst fram 
að færa breytingar á orðalaga og orðanotkun.
Hér á eftir koma þær athugasemdir sem félagsmenn töldu að þyrfti að laga, einkum þó 
með tilliti til þess að hindra misskilning.

Efni einstakra greina.

3.gr 1. liður.
Lagt er til að breyta “Almennar veðurhorfur” í Almennar veðurlaasspár-.

Bent er á að í dag er algeng fyrirsögn á veðurspá: Veðurhorfur (á landinu næsta 
sólarhring).. og lesið þannig i útvarpið. Orðið veðurhorfur er fallegt orð yfir veðurspá 
og að binda skilgreiningu á því (í lögum) við spár yfir lengri tíma myndi neyða 
Veðurstofima (og líklega aðra) til að nota þessa skilgreiningu.
Einnig er bent á að í 1. gr. frumvarpsins er talað um “um veður og veðurhorfur á 
íslandi” þannig að þar virðist talað vun veðurhorfur sem veðurspár almennt.

3. gr. 2.1iður.

“Almennar veðurspár: Svæðis- eða staðbundnar spár um veður og veðurbreytingar á 
Islandi og nærliggjandi hafsvæði sem unnar eru reglulega, daglega eða oftar, ná til 
nokkurra daga eða skemur og miðlað er til almennings, sbr. 8. gr.”

Lagt er til að bæta við eftir “ná til nokkurra daga “ eða skemur.
Eins og greinin stendur óbreytt má skilja það svo að spámar nái til nokkurra daga, 
hvorki lengur né skemur.

3. gr. 3. liður.
Breyta “og spám um almennar veðurhorfur, “ í os veóurlasspám- .- 
Skv. Skilgreiningu í 3. gr. 1. lið þá eru almennar veðurhorfur yfirlitspár etc., þannig 
að það sem þama stendur er spár um spár, eða metaspár. Ef til vill spá um hvemig 
spá um næstu 3 mánuði muni standast. Það sem er líkalega meint er vinnsla á 
veðurlagspám, þ.e. að gera sjálfar spámar.

3. gr. 8. liður.

“8. Tölvuspár: Rafrænir útreikningar á ýmsum veðurþáttum sem settir eru fram 
myndrænt eða á stafrænu formi.”

Lagt til að verði breytt þannig:



8. Tölvureiknuð spágÖRn: Rafrænt reiknaðar spár á ýmsum veðurþáttum sem settar 
eru fram á myndrænu , eða stafrænu formi.

í fyrsta lagi þá er skilgreiningin sjálf of víðtæk. Hún takmarkast ekki við spár. T.d. 
meðalhiti, eða mesti vindur reiknaður sjálfvirkt fellur undir þessa skilgreiningu. 
í öðru lagi þá er hugtakið tölvuspár aðeins notað í 12. gr. (sjá athugasemd þar um) og 
þá að því virðist til að leggja áherslu á að Veðurstofan fær tölvureiknuð spágögn frá 
erlendum stofnunum.
í þriðja lagi er í 3. gr. 3. lið talað um tölvureiknuð spágögn, og því fer betur á að 
skilgreina það hugtak.

3. gr. 9. liður.
Lagt til að breyta ”þ.e.” í m. a. -eða í b.m.t. Að notaþað er hlýtur að lögfesta veður 
eingöngu við þessa þætti, þannig að betra væri að skilja eftir glufu fyrir aðra 
veðurþætti.

3. gr. 10. liður.
Lagt er til að breyta “hafisútbreiðsla “ í hafis. Betra er að hafa þetta almennara en hitt. 
Sbr. að í lögum um Veðurstofu íslands frá 1985 3. gr. 3. lið (sem mun falla brott) 
segir: “ að afla upplýsinga um hafís og senda út ísfregnir til skipa þegar ástæða þykir 
til”.
Einnig má benda á að lagnaðarís í fjörðum er áhyggjuefrii þeirra sem stunda fiskeldi í 
sjó.

Lagt er til bæta inn í hugtakinu snjóalöe, sem nær þá yfir athuganir á snjóhulu í fjöll 
og í byggð og mælingar á snjódýpt. Sbr lög um VÍ 1985 nr 30, 3.gr. liður 7 (sem mun 
falla brott).

Styrkur og útbreiðsla fijókoma er einnig veðurtengdur þáttur.

5. gr.
Setning úr miðri greininni.

“Markmið með rekstri grunnkerfa Veðurstofu íslands er að auki að byggja upp, 
viðhalda og auka þekkingu á veðurfari landsins og orsökum veðurfarsbreytinga.”

Að auki er ofaukið því ekki er búið að telja upp markmið áður.
Lagt er til að breyta setningu þannig:

Markmiðmeð rekstri grunnkerfa Veðurstofú íslands er að afla gagna fvrir 
grunnbiónustu og að byggja upp, viðhalda og auka þekkingu á veðurfari landsins og 
orsökum veðurfarsbreytinga.

5. gr.
Síðasta setningin í greininni.

“Veðurstofa íslands skal beita sér fyrir samræmingu á grunnkerfúm opinberra 
stofnana sem að einhveiju leyti starfa á sviði veðurþjónustu.”



Þetta er mjög veikt vald, hvað ef önnur stofnun segir bara nei við tillögum VI.
Ef ekki er vitað um gæði veðurgagna frá öðrum stofhunum þá er mjög erfitt að nýta 
þau gögn í rannsóknarskyni. Tegund og gerð mæla, viðhalds- og stillingarsaga þeirra 
þarf að vera þekkt til að geta metið gæði mælinganna. Lengri tími fer í að yfirfara 
gögn frá lélegum stöðvum, og það er dulinn kostnaður.

Lagt er til að Veðurstofa íslands fái aukið vald í þessum efnum, og verði 
einhverskonar vottunaraðili á grunnkerfum opinberra stofhana.

6. gr.

Bæta við:
f. miðlun veðvirgagna, þ.á.m. rauntímagagna

Þessi liður er það fyrsta sem talið er um í 3. gr. 4. lið skilgreining á grunnþjónustu, þó 
deila megi um hvort þessi liður sé innifalinn í 8. gr.

8. gr.

Breyta almennar veðurhorfur í almennar veðurlagspár, sbr tillögu við 3. gr. 1. lið.

11.gr.

Sumir sjálfstætt starfandi veðurfræðingar innan félagsins bentu á þama væri valdið 
allt hjá Veðurstofunni og vildu að ráðherra hefði úrslitavald.
Leggja þeir að greinin hefist svona: Veðurstofa íslands eða ráðherra-....

Nokkrir félagar bentu á að þessi grein leyfði útvistun á öllum verkþáttum, þar á 
meðal almennum veðurspám og öryggisþjónustu. Telja þeir að þurfa að þrengja þessa 
grein og t.d. ekki að leyfa útvistun á þessum tveim verkþáttum.

12. gr.

breyta: “og tölvuspáa “ í þ.á.m. tölvureiknaða spágagna.
Sbr tillögu um 3.gr. 8. lið. Tölvureiknuð spágögn eru líka veðurgögn, þannig að hér 
ætti að standa þar á meðal en ekki og.

Fleiri voru athugasemdimar ekki sem komu fram á fundi Félags íslenskra 
veðurfræðinga

Kristín Hermannsdóttir 
V eðurfræðingur


