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Ísland er harðbýlt og þjóðin hefur þurft að takast á við margþættar áskoranir tengdar náttúruvá. Slíkt 
umhverfi kallar á sterka innviði til þess að tryggja almannaöryggi og að efnahagsstarfsemi verði ekki 
fyrir skakkaföllum. Einstaka náttúruhamfarir, svo sem eldgos, ofanflóð og óveður, geta valdið miklu 
tjóni með litlum fyrirvara og reynt verulega á þanþol innviða.
Stjórnvöld hafa almennt sýnt skilning á mikilvægi þess að styrkja grunninnviði í landinu, til dæmis í 
kjölfar óveðurs í árslok 2019. Mælingar og rannsóknir eru nauðsynlegar til þess að bregðast við 
náttúruvá, og samstarf viðbragðsaðila og vísindamanna er grundvallaratriði svo tryggja megi fumlaus 
viðbrögð þegar mikið liggur við. Það kom okkur því í opna skjöldu að ákveðið hafi verið að selja 
flugvélina TF-SIF, sem gegnir lykilhlutverki í öryggisviðbúnaði þjóðarinnar.

Við, undirrituð, erum starfandi náttúruvísindamenn á Íslandi, með mikla reynslu af viðbúnaði við 
náttúruvá, og teljum mikilvægt að eftirfarandi upplýsingar séu hafðar í huga:

TF-SIF er sérhönnuð til eftirlits og býr yfir tæknibúnaði sem ekki er í öðrum flugvélum hér á landi. Í 
henni eru tvær gerðir ratsjáa (hliðar- og punktratsjá) sem nýtast til nákvæmrar myndatöku að nóttu 
sem degi. Þær nema endurvarp óháð skýjahulu, úrkomu og gjósku. Þetta er eini búnaðurinn hér á 
landi sem hentar til þess að greina og kortleggja yfirborð lands og sjávar við öll skilyrði, og frá öllum 
sjónarhornum. Ratsjárnar eru nýttar til eftirlits með olíumengun á sjó (sbr. skuldbindingar vegna 
EMSA CleanSeaNet fjölþjóðasamstarfs), hafísskilyrðum við landið, breytingum á yfirborði jökla, 
kortlagningu á eldstöðvum og hrauni, við mat á upptökum og umfangi flóða og skriðufalla og líklegri 
framvindu mála. Þá er unnt að greina skipaumferð með ratsjánum, og jafnframt finna fyrirbæri í sjó 
sem gætu reynst sjófarendum skaðleg s.s. gáma eða sjókvíar sem losnað hafa.
Í flugvélinni er einnig hitamyndavél, sem nemur innrauða útgeislun og hefur komið að gagni við leit 
og björgun, kortlagningu á hraunum og jarðhita.

TF-SIF ræður við verri veður en flestar flugvélar, stuttar flugbrautir og mikinn hliðarvind. Innra 
skipulagi flugvélarinnar má breyta að vissu marki, eins og til dæmis ef þörf er á flóknum búnaði í 
sjúkraflugi eða við flutning björgunarsveita á vettvang. Við þetta má bæta að vélin hefur gott flugþol 
og hefur verið send með öðrum flugförum eða viðbragðsaðilum til þess að tryggja fjarskipti á 
vettvangi slysa eða óhappa. Búnaður vélarinnar er almennt mjög langdrægur og unnt er að sinna 
margvlslegum verkefnum samtímis. Aðrar flugvélar, sem nýtast vel við tiltekin verkefni, svo sem 
flugvél ISAVIA TF-FMS, koma ekki í staðinn fyrir TF-SIF.

Vegna fjárhagsörðugleika hefur TF-SIF verið leigð, með sérþjálfaðri áhöfn, til eftirlits í Frontex 
verkefninu á Miðjarðarhafi á síðustu árum og hefur því ekki verið aðgengileg fyrir verkefni hér á landi. 
Það hefur verið bagalegt en samkomulag ríkt á milli Almannavarna og Landhelgisgæslunnar um að 
kalla skuli TF-SIF til landsins gerist þess þörf. VÍsindaráð Almannavarna ræðir reglulega um virkni 
íslenskra eldstöðva og hvort ástæða sé til að kalla vélina heim. Það var gert stuttu eftir að umbrotin 
hófust í Bárðarbungu árið 2014 og var vélin því notuð við eftirlit bæði í aðdraganda gossins í 
Holuhrauni, þegar verulegar líkur voru taldar á stóru gosi undir jökli, en einnig á meðan á gosinu stóð. 
Áður hafði TF-SIF spilað lykilhlutverk í eftirliti Eyjafjallajökulsgossins. Vegna ratsjármynda sem teknar 
voru úr TF-SIF í öruggri fjarlægð í gegnum gjósku og ský sem umluktu Eyjafjallajökull fyrstu þrjá daga



gossins, fékkst heildstæð mynd af því sem var að gerast í upphafi þess. Þó jarðhræringar sÍðustu 
tveggja ára hafi ekki leitt til þess að kalla hafi þurft eftir vélinni var sá möguleiki alltaf fyrir hendi, ekki 
síst ef umbrot hefðu orðið nærri þéttbýli. Æskilegast er þó að Landhelgisgæslunni verði tryggt 
svigrúm til þess að hafa TF-SIF hér á landi; verkefnin fyrir hana eru ærin.

Mikilvægi vélarinnar fyrir vöktun á náttúruvá verður seint ofmetið. Leitar-, björgunar- og 
eftirlitssvæðið sem Ísland ber ábyrgð á er stórt og óvíst hvort unnt verður að sinna aðkallandi 
verkefnum ef flugvélarinnar nýtur ekki við. Að okkar mati er grundvallar þörf á sérhæfðri vél eins og 
TF-SIF til þess að afla nauðsynlegra gagna til þess að taka ákvarðanir sem varða almannaöryggi. 
Framangreindar upplýsingar hafa ef til vill ekki legið fyrir þegar ákvörðun var tekin um sölu vélarinnar 
og því teljum við nauðsynlegt að koma þeim á framfæri.

Í stuttu máli er TF-SIF eitt helsta fjarkönnunartæki þjóðarinnar. Engin önnur gögn koma í staðinn fyrir 
ratsjárgögn úr TF-SIF og túlkun starfsmanna Landhelgisgæslunnar á þeim. Landhelgisgæslan hefur 
verið í fararbroddi við samþættingu gagna úr gervitunglum, úr TF-SIF, frá drónum og af vettvangi. 
Starfsfólk Landhelgisgæslunnar hefur miðlað upplýsingum til almennings, vísindamanna og 
viðbragðsaðila og auk þess komið að þróun aðferðafræði og rannsóknum á náttúrufari. Þetta á bæði 
við um reglubundið langtímaeftirlit og vöktun á yfirstandandi náttúruhamförum. Það var gæfuspor 
þegar vélin var keypt til landsins eftir vandaða þarfagreiningu, og væri mikil blóðtaka að kasta á glæ 
þeirri sérþekkingu og reynslu sem starfsmenn á TF-SIF og í stjórnstöð Landhelgisgæslunnar hafa aflað 
sér. Sá þröskuldur yrði seint yfirstiginn á ný ef síðar yrði hugað að kaupum á nýrri vél með tilheyrandi 
þjálfunartíma og kostnaði.

Við skorum á ráðherra að endurskoða ákvörðunina um sölu á TF-SIF, og láta fara fram greiningu á 
þörf landsins fyrir þjónustu og mælingar sem vélin getur sinnt áður en ákvörðun er tekin um framtíð 
hennar.
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