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NOFs posisjon overfor Artsdatabanken

NOFs faunistiske seminar viste hvor stort behov det er for en debatt om ornitologiske registreringer i 
Norge. Artsdatabanken ses på som noe svært positivt, men dens rolle kan likevel gi grunn til bekym-
ring. Ved at ornitologiske registreringer skal skje direkte til Artsdatabanken (staten), mister NOF alle 
muligheter for eierskap og får heller ingen økonomisk eller faglig kontroll over dataene. Med bak-
grunn i dette holdt styret i NOF OA et møte den 21. november, hvor vi også hadde invitert andre i vårt 
distrikt som jobber med registreringer og takseringer av fugl.

Offentlig støtte til NOF, fuglestasjoner og andre utgjør kun en liten del av den totale verdien av obser-
vasjonsdataene. Ornitologiske registreringer er svært verdifulle, og denne verdien må vi verne sterkt 
om. Ved å ”outsource” fugleregistreringer mister vi noe av NOFs verdifulle fellesskap overfor med-
lemmene. Ved at Artsdatabanken skal være ”formell eigar av alle data som ligg i basen” mister NOF 
også kontrollen over de dataene som observatører og fuglestasjoner legger inn.

NOF, fylkeslagene, fuglestasjoner etc. må sikre seg eierskap til ornitologiske observasjoner ved at 
NOF drifter sitt eget datasystem. Det må ligge i NOFs interesse at all rapportering skjer i et system 
som kan tilpasses ulike prosjekter, både nasjonalt og lokalt, og som gir næring til interessen for fugl 
og natur som en av byggesteinene i NOFs videre fremdrift. Det ligger neppe innenfor Artsdataban-
kens interesseområde å lage tilpassede løsninger for ulike nasjonale og lokale prosjekter for NOF, 
fuglestasjoner og andre.

NOF må altså gå hardt inn for en løsning hvor Artsdatabanken må hente data fra NOF – på lik basis 
som de må hente data fra museer og andre – og ikke omvendt. NOF må hele tiden sitte med kvalitets-
sikring av dataene, samt mulighet for kontroll av hvordan Artsdatabanken benytter dataene, slik at det 
offentlige ikke overkjører våre interesser, hverken økonomisk eller faglig.

NOFs forhandlingsposisjon overfor Artsdatabanken og Artsportalen virker i dag noe svak. Det er også 
viktig å være klar over at før eierskap av observasjonsdataene er klargjort, har NOF ikke fullmakt fra 
observatører, fylkeslag, fuglestasjoner eller andre til å inngå noen form for avtale med Artsdataban-
ken/Artsportalen om utveksling av data. Vi ønsker nå at andre fylkeslag tar dette opp til diskusjon, og 
kommer med sine kommentarer og endringer innen utgangen av januar 2008, for utarbeidelse av felles 
retningslinjer for NOF.
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Fakta om Artsdatabanken

En finner en del fakta om Artsdatabanken her:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rapporter_planer/rapporter/2001/Forslag-til-etablering-og-
drift-av-artsdatabank-i-Norge/1.html?id=277704

Særlig punktene 4 og 5 er viktige å få med seg, og da særlig punkt 5.2.5 som gjengis nedenfor:
«5.2.5 Oppfordring og plikt til informasjonsdeling
Det er nødvendig med et bredt tilfang av observasjoner for å kunne holde artsdatabanken oppdatert. 
For å kunne gjennomføre dette er en avhengig av at ulike grupper leverer data til artsdatabanken. 
Forskningsinstitusjoner/museer, opplæringsinstitusjoner på alle nivå, frivillige personer og organisa-
sjoner og forvaltning vil alle være leverandører av data. I tillegg til en allmenn oppfordring om å 
stille data til rådighet for artsdatabanken, bør ulike institusjoner, foreninger, programmer osv. 
med offentlig (del)finansiering i framtiden få som vilkår at relevante data skal stilles til rådighet 
for artsdatabanken. Slike vilkår skal imidlertid ikke fortrenge dataleverandørens egen bruk av data 
eller gjøre at artsdatabanken kommer i et konkurranseforhold til dataleverandøren med hensyn til 
anvendelse av dataene.»
__________

Dokument fra Artsdatabanken, fra NOFs faunistiske seminar:
http://www.birdlife.no/organisasjonen/pdf/200710_faunaseminar_adb.pdf

Side 26 er viktig, hvor det blant annet står følgende: 
«Artsdatabanken er formell eigar av alle data som ligg i basen.
Informasjon i Artsdatabanken skal være tilgjengeleg for all offentleg forvaltning, sjølv om dokumen-
tet eller liknande eventuelt ikkje er offentleg for ålmenta.»
__________

Styrket satsing på Artsdatabanken!
http://www.artsdatabanken.no/ArticleList.aspx?m=6&amid=3377


