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Høringssvar - Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater -   

Vi viser til deres høringsbrev av 5.7.2016 og arbeidsgrupperapporten om nasjonale 

retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater. I høringsbrevet ber 

Kunnskapsdepartementet (KD) om respons på de syv nasjonale retningslinjene som er 

foreslått i rapporten, forslagene til tiltak og arbeidsgruppens drøfting av saken. I tillegg ber 

KD om innspill på relevante aspekter som ikke er tatt opp i drøftingen. 

 

De syv nasjonale retningslinjene 

Landbruks- og matdepartementet (LMD) støtter de syv foreslåtte nasjonale retningslinjene for 

åpen tilgang til forskningspublikasjoner. Vi er enige i at EUs mål om full åpen tilgang innen 

2020 er svært ambisiøst. Regjeringen har som mål at Norge skal være et foregangsland i 

arbeidet med åpen tilgang, og LMD støtter vurderingen av at forskningsinstitusjoner som 

mottar offentlig finansiering har en betydelig del av ansvaret for å nå målet om åpen tilgang 

til forskningsresultater. 

 

De forslåtte tiltakene 

Arbeidsgruppen foreslår tiltak knyttet til insentiver, finansiering, enkel deponering i 

vitenarkiv lokalt og nasjonalt, lett tilgang til godkjente publiseringskanaler, internasjonalt 

samarbeid om tiltak, informasjon og bevisstgjøring. I tillegg anbefales en endring av 

kriteriene for evaluering av forskning. Det sistnevnte mener LMD er viktig for å motivere 

forskersamfunnet til åpen publisering og redusere de store/etablerte forlagenes maktposisjon. 

 

Drøftingen av sentrale problemstillinger rundt arbeidet med åpen tilgang 

LMD er enig i arbeidsgruppens saksfremstilling og vurderinger, og støtter forslaget om å løfte 

tidsskrifter med åpen tilgang til nivå to. Dette tror vi vil være et effektivt tiltak. LMD støtter 
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Side 2 

 

forslaget om at det stilles krav til deponering av vitenskapelige artikler i lokalt/nasjonalt 

vitenarkiv før artikkelen gir publiseringspoeng/uttelling i den resultatbaserte omfordelingen. 

 

Et forslag fra LMD 

Vitenskapelige artikler blir stadig mer krevende å lese. Forsøksdesign, analysemetoder, 

statistiske beregninger, osv. blir stadig mer avanserte, og det er krevende å lese og forstå 

vitenskapelige artikler selv innen eget fagfelt. LMD mener derfor at forskerne burde pålegges 

å utarbeide en kortfattet, populærvitenskapelig fremstilling av studien og hovedresultatene 

som følger artikkelen når den deponeres i vitenarkivet. Mange forskere vil på 

publiseringstidspunktet allerede ha utarbeidet en slik fremstilling av studien, så forslaget vil i 

mange tilfeller ikke påføre forskerne mye ekstra arbeid. Dette kan stilles som krav ved 

deponering av vitenskapelige artikler i lokalt/nasjonalt vitenarkiv før artikkelen gir 

publiseringspoeng/uttelling i den resultatbaserte omfordelingen. 

 

Høringslisten 

I juli 2015 ble NIBIO etablert, og samtidig ble Bioforsk, Norsk institutt for 

landbruksøkonomisk forskning og Norsk institutt for skog og landskap ble lagt ned som 

selvstendige institusjoner. Høringslisten bør derfor oppdatert med hensyn på disse 

institusjonene. 
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