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Høringsuttalelse om forslag til geodataforskrift
Det vises til høringsnotat datert 31.1. 20 l O med forslag til forskrift for geografisk innformasjon (geodataforskriften).
Norges Skogeierforbund er en næringspolitisk overbygning for 8 regionale skogeierandeislag med til sammen 38.000 skogeiere som andelseiere. Skogeierandelslagene står
for om lag 75 % av tømmeromsetningen i landet. I tillegg står de for en stor andel av
tjenesteytingen ved gjennomføring av planlegging og skogbehandling. Geografisk
informasjon er en svært viktig innsatsfaktor i verdiskapingen i skogbruket. Skogbruket er
helt avhengig av oppdaterte geodata som gjør det mulig å planlegge å holde riktig
avstand ved skogbrukstiltak til bl.a. eiendomsgrenser og miljøkvaliteter.
Det private skogbruket samarbeider med offentlig skogforvaltning om innhenting og
oppdatering av geodata gjennom landbrukets deltakelse i Geovekst . Våre interesser blir
der i stor grad ivaretatt av Skog og landskap og deres deltakelse i samarbeidet Norge
digitalt.
For skogbruket er det viktig å få tilgang på geodata hvor vi et trygge på kvaliteten og at
det er mulig å delta i samarbeid om å etablere geogata der vi og offentlig forvaltning har
behov for samme type data. For skogbruket er det også viktig at kostnadene til geodata
er lave og at kvaliteten er lik eller bedre enn i land vi sammenligner oss med og konkurrerer med på det internasjonale markedet for skogprodukter.

Til enkelte paragrafer
§ 9 Betaling for offentlige geodatatjenester
Den enkelte grunneier har fra tidligere rettigheter til enkelte geodata etablert av landbruksmyndigheten. Ved etablering av betalingstjenester må det tas hensyn til at det da er
enkelte data som noen har rett til å få tilgang til uten betaling.

§ 12 Betaling og deling av geodatatjenester
Virksomheter i skogbruket er leverandører til geodata gjennom samarbeid i Geovekst.
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Det er viktig at avtaler som er inngått der om bl.a. finansiering respekteres. Det er derfor
ikke akseptabelt at det i forskriften legges opp til at departementet ensidig kan fastsette
fordeling av kostnader. Kostnadsfordeling må etableres i forhandlinger mellom offentlige etater og private aktører der de bidrar med finansiering.
Øvrige merknader

Norsk institutt for skog og landskap ivaretar landbrukets og skogbrukets interesser i forhold til andre aktører og Statens kartverk. Norges Skogeierforbund er kjent med høringsuttalelsen fra Skog og landskap og støtter deres vurderinger til de enkelte paragrafene.
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