Bilag 4. Cover
Afrapportering af initiativ 8.1: Let adgang til miljødata
Problem

Initiativ 8.1 er gennemført med udviklingen af strategien for FODS 8.1, der omhandler, hvordan flere miljødata bliver lettilgængelige. Initiativet afrapporteres.
Baggrund

Regeringen vedtog i 2011 den samlede fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, der
skal bane vejen for bedre digital kommunikation i den offentlige sektor med sigte
på større effektivisering.
Oplægget til FODS 8.1 projektet var overordnet beskrevet følgende:
•
•
•
•

Kan der skabes et overblik over ”miljødata-landskabet”?
Hvad er behovet for miljødata?
Hvilke miljødata skal prioriteres højest?
Hvilke konkrete initiativer kan opstilles for at imødekomme aktørernes
behov for let adgang til miljødata?

Løsning

Let og hurtig adgang til troværdige miljødata er vigtig, når beslutningstagere skal
træffe beslutninger om miljøet, borgere ønsker at følge med i tilstanden for naturen og vandmiljøet, rådgivende virksomheder skal planlægge og gennemføre miljørelaterede projekter, interesseorganisationer skal miljøvurdere myndighedernes
godkendelser af eksempelvis virksomheder mm.
Miljødata dækker eksempelvis oplysninger om grundvand, vandløb, søer, havet,
luften, dyr, planter, virksomheder, kommune- og lokalplaner mv.
Miljødata anvendes i stadigt større omfang, og der er et stort potentiale for kvalitetsløft og effektiviseringer i miljøsektoren, hvis alle indsamlede miljødata bliver
tilgængelige for alle aktører på miljørådet på en let måde.
Interview af 25 aktører på miljødataområdet har givet mulighed for kortlægning af
et detaljeret ”miljødata-landskab” med bl.a. ca. 470 miljødatasæt samt tilknyttede
arbejdsprocesser. ”Miljødata-landskabet”, og aktørernes ønsker om at kunne navigere heri, udgør informationsgrundlaget for strategien for ”Let adgang til miljødata”.
Strategien består af en vision, en mission og otte udpegede konkrete initiativer.
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Strategiens vision sigter på at skabe ”Let adgang til miljødata” for alle aktører.
Missionen er at skabe én samlet indgang til miljødata, så aktørerne har let adgang
til de i strategien prioriterede miljødata ét sted.
Strategiens udpegede otte konkrete initiativer er at:
1. præsentere de i FODS 8.1 prioriterede miljødata
2. indgå aftaler med aktører inden for miljøområdet om adgang til deres miljødata
3. anvende FODS 8.1’s prioriteringsmodel i prioritering af miljødata
4. vedligeholde FODS 8.1's leverancemateriale (herunder bl.a. ”miljødatalandskabet”)
5. implementere og vedligeholde linksamling over miljødata i Danmark
6. undersøge muligheden for implementering af søgning og sammenstilling
af miljødata på tværs af DMP's databaser
7. undersøge muligheden for implementering af en abonnementsordning for
advisering af "nye miljødata for mit geografiske område"
8. undersøge muligheden for implementering af en fremtidssikret søgemaskinefacilitet.
Det indstilles, at afrapportering af initiativ 8.1 jf. bilag 4.a godkendes til forelæggelse
for Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder.
Procedure

Strategien overdrages til Danmarks Miljøportal som implementerer strategien i
løbet af de næste år.
Kommunikation

Afrapportering af initiativ 8.1 offentliggøres på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.
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