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Høringsuttalelse om nye forskrifter for jordstasjoner 

 

Forskningsrådet takker for denne muligheten til å gi innspill til de nye forskriftene om etablering, 

drift og bruk av jordstasjon for satellitt, henholdsvis på Svalbard og i Antarktis. 

 

Forskningsrådet ber om at følgende betraktninger blir hensyntatt i det videre arbeidet med 

forskriftene: 

 

 Forskningsrådet ser det som avgjørende at nedlastingen av satellittdata ved jordstasjoner 

på Svalbard og i Antarktis skjer på en åpen, oversiktlig og godt koordinert måte.  

 

 Vi ønsker å understreke viktigheten av at all nedlastet data blir gjort allment tilgjengelig 

(fritt eller kommersielt), ikke minst for forskningsformål. Vi ser det derfor som viktig at 

§7(2) i begge forskriftene blir et pålegg som sikrer reell tilgjengelighet – som innebærer 

at innehavere også må tilrettelegge for at forskere og øvrig allmennhet skal kunne få en 

enkel, systematisk og meningsfull datatilgang.  

 

 I bestemmelsen §11 Besøksadgang (forskrift for Svalbard) blir besøksadgangen begrenset 

til forskningsinsitusjoner fra stater som er part i Svalbardtraktaten. En slik begrensning 

gir bare mening dersom formålet med denne paragrafen er å la partene kontrollere at 

jordstasjonen opereres i tråd med Svalbardtraktaten, og da underforstått artikkel 9. 

Dersom kontroll med etterlevelse er hensikten med bestemmelsen, kan dette med fordel 

uttrykkes klarere. Dersom dette ikke er hensikten, skulle det ikke være nødvendig å 

begrense besøksadgangen til forskningsinstitusjoner hjemmehørende i traktatlandene.  

 



 Vi anser det som generelt viktig at eksisterende infrastruktur utnyttes i størst mulig grad 

før det åpnes for nyetableringer av jordstasjoner, slik at virksomhetens fotavtrykk på 

Svalbard og i Antarktis blir minst mulig.  

 

 

Avslutningsvis vil Forskningsrådet uttrykke sin støtte til arbeidet med forskriftene og et håp om 

at vi får se mer hensiktsmessige reguleringer på dette feltet innen rimelig tid. 
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