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Trondheim, 16.11.2008

Gjennomføring av Inspire-direktivet - høringsuttalelse
 
Vi viser til Deres brev av 7. november 2008 med vedlagt høringsnotat. 
 
Som partner i Norge Digitalt (ND) finner Artsdatabanken det både logisk og formålstjenlig 
at regelverket og rammeverket i ND videreføres ved å institusjonalisere Inspire-direktivet i 
norsk lovverk. 
 
Artsdatabanken har som institusjon stor nytte av partnerskapet i ND. Våre oppgaver og 
tjenester i rollen av å formidle data om biologisk mangfold fra kunnskapsprodusentene til 
brukerne i samfunnet er helt avhengig av den geografiske infrastruktur som partnerskapet 
tilbyr. Vi bruker kartdata i de aller fleste av våre produkter og tjenester; Norsk Rødliste, 
Svartelista, Artskart, Artsobservasjoner og Naturtyper i Norge. Disse produktene og 
tjenestene har en meget stor brukeranvendelse, til sammen er det nærmere 60 mill. treff pr. 
år for de internettbaserte tjenestene. 
 
Artsdatabanken er allerede med i Global Biodiversity Information Facility (GBIF), et 
internasjonalt nettverk knyttet til flyt og tilgjengeliggjøring av data om biologisk mangfold. 
På den europeiske arena er vi i ferd med å etablere samarbeid med det europeiske 
miljøbyrået EEA og også EEAs temasenter for biologisk mangfold European Topic Centre 
for Biodiversity (ETC-BD). Vi arbeider også for å bli med i LifeWatch, satsingen på 
infrastruktur knyttet til biologiske data i EUs 7. rammeprogram for forskning.  Det er derfor 
både på den nasjonale og internasjonale arena av stor interesse for Artsdatabanken å delta 
med våre tjenester i Inspire. 
 
Artsdatabanken formidler i tjenesten Artskart http://artskart.artsdatabanken.no pr. dato 4,5 
mill (og i nær framtid om lag 6 mill.) stedfestede artsfunn fra godt over 50 databaser fra 20 
institusjoner (de fleste er naturvitenskapelige forskningsinstitusjoner), til sammen er det data 
for nærmere 17 000 arter. Tjenesten er bygget opp etter prinsippene i ND, med distribuerte 
databaser tilgjengelig i sanntid gjennom standardiserte grensesnitt. Tjenesten leverer wms-
tjenester og nedlastingstjenester. Det som gjenstår for å oppfylle partnerkravene i ND er 
etablering av metadata for tjenesten. Vi ser fram til at disse dataene deles gjennom de 
kartklientene som Inspire skal tilby. 
 
For Artsdatabanken er gjennomføring av Inspire-direktivet en god videreføring av det 
nasjonale samarbeidet i ND. Vårt samarbeid med våre naboland, spesielt Sverige, har avslørt 
behovet for likt regelverk når det gjelder tilgang til basis topografiske grunnkartdata og 
temakartdata. Vi imøteser derfor at direktivet implementeres i de nasjonale lovverkene, det 
vil lette det internasjonale samarbeidet vesentlig. 
 

Til Miljøverndepartementet 
Postboks 8013 Dep 
0030 Oslo 



Side 2 – Trondheim 20/2 2009 

 

Notatet der departementet redegjør for innhold i og virkninger av viser klart at Norge 
allerede substansielt har oppfylt direktivets målsetting gjennom ND. Det er derfor trolig 
relativt enkelt å gjennomføre implementeringen av direktivet i Norge.  
 
For Artsdatabankens vedkommende vil det ikke innebære vesentlige endringer i forhold til 
det vi allerede har inngått av forpliktelser i ND. I vårt mandat er det klare føringer om at vi 
skal formidle data fra forskningsinstitusjoner, herunder universitetsmuseer, 
universitetsinstitutter og forskningsinstitutter. Artsdatabanken støtter derfor departementets 
forslag om å la en norsk geodatalov også omfatte slike institusjoner. Artsdatabanken støtter 
også forslaget om at Statens kartverk får rollen som statens geodatamyndighet. Vår erfaring 
så langt er at Statens kartverk har hatt en heldig hånd med koordineringsrollen i ND. 
 
Artsdatabanken anbefaler på denne bakgrunn at departementet går videre i arbeidet med å 
implementere Inspire-direktivet i norsk lovverk ved å legge fram forslag om en geodatalov. 
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