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Space Iceland styður markmið frumvarpsins er varða 
geimvísindin
Space Iceland fagnar frumvarpinu og markmiðum er varða geimvísindi hér á landi. Ísland hefur 
áratugum saman komið að geimvísindum og könnun geimsins. Geimvísindastofnun Frakka 
skaut fjórum geimflaugum um 440 km út í geim árin 1964 og 1965. Skoska fyrirtækið Skyrora 
framkvæmdi tilraunaskot frá Langanesi sumarið 2020. Árið 2006 framkvæmdu íslenskir aðilar 
tilraunaskot á lítilli eldflaug frá Vigdísarvöllum. Með frumvarpinu er opnað fyrir skýrara leyfisferli. 
Um leið opnast loks á þann möguleika að hefja heilstæða stefnumótun um þátttöku Ísland í 
geimvísindum, þróun þekkingar hér á landi og aukin viðskiptaumsvif.

Space Iceland telur það sérstakt fagnaðarefni að Samgöngustofu sé falið lykilhlutverk í 
meðhöndlun leyfa og skráningu geimhluta. Hjá samgöngustofu er að finna viðamikla þekkingu á 
málaflokknum. Stofnunin hefur reynslu af veitingu leyfa (að því leiti sem henni hefur hingað til 
verið heimilt) og samskipti Space Iceland við stofnunina einkennast af faglegum vinnubrögðum 
og skýrleika. Í greinargerð frumvarpsins kemur fram að Samgöngustofa telji heildar 
kostnaðaráhrif frumvarpsins á starfsemi stofnunar vera um fimmtíu milljónir á ári. Þar er átt við 
frumvarpið í heild en ekki geiminn sérstaklega. Space Iceland vill árétta mikilvægi þess að hið 
opinbera veiti stofnunum sínum nauðsynlegt fjármagn og tryggi að stofnanir geti sinnt skyldum 
sínum með glæsibrag.

Ísland er eftirsóttur samstarfsaðili í geimiðnaði og rannsóknum. Gríðarlegur vöxtur er í 
málaflokknum og þekkingarskipti frá geimvísindum eru drifkraftur nýsköpunnar um allan heim. 
Samgöngu og sveitastjórnarráðherra hefur með frumvarpinu tekið stórt og mikilvægt skref. Því 
ber að fagna.

Geimvísindin snerta á málflokkum fjölda ráðuneyta, einna helst atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytinu, mennta- og menningarmálaráðuneytinu, samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytinu, umhverfis- og auðlindaráðuneytinu og utanríkisráðuneytinu. 
Stofnanir lofthelgi og flugs falla undir verksvið samgönguráðherra. Space Iceland bendir á 
mikilvægi þess að skapa vettvang þar sem ráðuneytin geta starfað af sameiginlegum 
úrlausnarefnum vegna geimvísinda. Sérstaklega á það við um aðild Íslands að 
Geimvísindastofnun Evrópu, samþykkt af Alþingi árið 2016. Með frumvarpinu er 
samgönguráðuneytinu falið lykilhlutverk leyfisveitingar vegna skráninga geimhluta og heimilda til 
skota. Mikilvægt er að ráðuneyti sem hlutverk hafa er varðar atvinnuþróun, vísindi,

Space Iceland, Geimvísinda- og tækniskrifstofan
Nýlendugata 12, 101 Reykjavík | spaceiceland.is

Space Iceland is a jo int operation by the Icelandic space sector and is not a government agency



umhverfisvernd ásamt utanríkis- og varnarmálum starfi í náinni samvinnu við náttúrulegt 
langtímamarkmið; heildrænnar stefnu um þátttöku Íslands í geimvísindum og þekkingarskiptum 
og atvinnuþróun henni tengdri.

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og framlag 
geimiðnaðarins
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Geimvísindi snerta á öllum heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Iðnaðurinn stuðlar að 
nýsköpun, uppbyggingu, hagvexti, jafnrétti, menntun, sjálfbærni og aðgerðum í loftslagsmálum 
svo fátt eitt sé nefnt. Þá er samvinna milli landa forsenda þess að ná framförum í geimvísindum. 
Gervihnattagögn hafa til dæmis nýst í kortlagningu og umsjón á flóttamannabúðum, þar á meðal 
greiningu á vandamálum á borð við aðgang að rafmagni, vatni og hreinlætisaðstöðu.
Á Íslandi eru fjarkönnun og gervihnattagögn notuð á ólíkum sviðum. Þar má nefna 
smitrakningarforritið í baráttunni gegn COVID19 faraldrinum sem byggir á 
staðsetningargögnum. Kortlagning jarðhræringanna á Reykjanesskaga er annað dæmi. Án 
tilkomu geimvísinda hefði þessum ótrúlega árangri á sviðum jarð- og heilbrigðisvísinda ekki 
verið náð. Með eflingu á vísindasamstarfi á öðrum sviðum, til að mynda í sjávarútvegi og 
landbúnaði, er hægt að vinna gegn súrnun sjávar og skaðlegum áhrifum á lífríki á landi og í sjó, 
auka framþróun í matvælaframleiðslu sem og efla skilvirkni og hagvöxt með aðstoð 
gervihnattagagna.
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Space Iceland þakkar umhverfis- og samgöngunefnd fyrir tækifærið til umsagnar. Space 
Iceland hefur hafið nánari greiningu á frumvarpinu og áhrifum þess á okkar starfsemi. 
Gera má ráð fyrir uppfærðri og ítarlegri umsögn.

______________________ 12.05.2021
Atli Þór Fanndal, Space Iceland 
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