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HØRING - NASJONALE RETNINGSLINJER FOR ÅPEN TILGANG TIL 

FORSKNINGSRESULTATER WWW.REGJERINGEN.NO/ID2506787  

 
Fiskeridirektoratet er en stor bidragsyter med data inn til forskning og vi arbeider tett opp 

mot forskningsmiljøene. I de senere år har vi gått offensivt inn for å systematisere og åpne 

opp våre data for allmennheten og for forskning ved større mengder data tilgjengelig på 

nettsiden samt bedre informasjon om dataene i form av en katalog over det vi har, metadata 

mv. Mer informasjon ut har ført til økt etterspørsel og innovasjon ved forskning mv. 

 

Som forvalter av naturressurser og næring i kystsonen ved oppdrett ser vi at næringene går 

godt, men bidrar i svært begrenset grad til kostnadene ved forvaltningen/ innsamlingen av 

dataene. Det er det skattebetalerne som gjør. Vårt bidrag tilbake er å prøve å få mest mulig 

data tilgjengelig om ressurser og arealer som tilhører fellesskapet i Norge. På samme både 

anser vi det svært viktig at fellesskapet også etterhvert får fri tilgang til forskning som er en 

følge av slike data. Forslagene i høringen peker på en rekke tiltak som må gjennomføres 

samtidig for å endre etablerte systemer som gjør forskningen utilgjengelig eller kostbar. 

Tiltakene virker hensiktsmessige og gjennomtenkte. Vi er enig i at en må gjøre mange tiltak 

samtidig for å få dette til. Det er et viktig arbeid. Å legge seg på samme linje/ ambisjon som 

EU om å oppnå åpen publisering av offentlig finansierte forskningsdata innen 2020 er et 

ambisjonsnivå som Norge også bør kunne følge. 

 

Som en etat en etat som deler hav og mesteparten av våre data med andre nasjoner og 

offentlige etater og er en stor statistikkprodusent har vi sett en del utfordringer med videre 

bruk av data. Vi ser svakheter i at den enkelte etat har hatt for stor selvstendighet i valg av 

identifikatorer og koder slik at det er krevende å flerbruke/ koble sammen data. Skal en oppnå 

god nytte av åpen publisering av data med automatisk registrering av forskningen mv i en 

vitenbank er det også vesentlig at det parallelt er sterk offentlig styring på bruk av 

identifikatorer, koder, datametoder mv slik at forskningen i likhet de offentlige dataene kan 

viderebrukes effektivt nasjonalt og internasjonalt. 
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Med hilsen 

 

Hanne Rasch 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Brevet sendes uten håndskreven underskrift 
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Mottakerliste:       

Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 

 

 

Kopi til:    

Aksel Eikemo    

Anders Østreim    

Anita Kjeilen Steinseide    

Grethe Aa. Kuhnle    

Hanne Rasch    

Jens Christian Holm    

Liv Holmefjord    

Per Sandberg    

 

 

 

Vedlegg  

Høring - Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til 

forskningsresultater 
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