
 
 

Datapolitikk for Akvaplan-niva 
(Data Management Policy for Akvaplan-niva) 

OVERORDNEDE PRINSIPPER 
Data som styres av disse retningslinjer defineresa som: 

• Overvåknings- og kartleggingsdata 
• Eksperimentelle data 
• Dataprodukter som bearbeidete data og resultater fra numeriske modeller 

 
Innen hver av disse gruppene kan data videre deles inn i: 

• Metadata (informasjon om selve dataene; tid, sted, måleinstrument og lignende) 
• Grunnlagsdata/rådata (ikke-aggregerte data) 
• Aggregerte data (kvalitetskontrollerte data i tilpasset oppløsning) 

 
Data samlet inn i Akvaplan-nivas regi er selskapets eiendom. Data skal behandles i henhold til 
bedriftens til enhver tid gjeldende prosedyrer for innsamling, kvalitetssikring, arkivering, formidling, 
m.fl.  
 
I tillegg til data samlet inn av Akvaplan-niva selv, forvalter bedriften også data fra samarbeids-
partnere eller andre eksterne kilder. Slike data kan ikke benyttes eller utleveres uten skriftlig avtale 
med dataeier. 
 
Opphavspersoner ved Akvaplan-niva har førsterett til vitenskapelig publisering dersom intet annet er 
regulert gjennom oppdragsavtaler knyttet til data.  

Akvaplan-niva har en åpen datapolitikk der hovedprinsippet er at data gjøres fritt tilgjengelig under 
forutsetning av at kilden oppgis.  
 

TILGJENGELIGHET OG BRUK 
• For å sikre Akvaplan-nivas og opphavspersonens rett til å bli navngitt ved videre bruk av data 

og for å sikre ansvarsfrihet ved videre bruk skal data som frigis være underlagt en datalisens; 
fortrinnsvis en lisens som Norsk lisens for offentlige data (NLODb) eller kompatible 
internasjonale lisenser som Creative Commons (CCBYc). 

• Akvaplan-niva skal legge til rette for å publisere en oppdatert oversikt (metadata) over alle 
sine offentlig tilgjengelige data på bedriftens nettside.  

• Akvaplan-niva skal legge til rette for aktiv formidling av utvalgte data via Internett. Noen 
typer data kan være mer hensiktsmessig å formidle på andre måter. 

• Utveksling av data med andre forskningsmiljø og datasentre bør skje i henhold til 
internasjonale standarder, trender og behov, samt på veldefinerte og åpne formater. 

• Akvaplan-niva krever å bli referert til ved eventuell publisering av resultater basert på 
data som er bedriftens eiendom 



• Akvaplan-niva krever at alle data behandles forskningsetisk forsvarlig både internt og 
dersom de utleveres til eksterne brukere. 

• Tolking av forskningsdata er brukerens ansvar. 
 

UNNTAK 
• Av hensyn til publisering og prosjektsamarbeid kan full tilgjengeliggjøring av data utsettes i 

inntil 2 år etter prosjektslutt.  
• Data kan holdes tilbake over lengre tid, eller i spesielle tilfeller unntas offentliggjøring, hvis 

data er beheftet med alvorlige feil og mangler 
• Data kan unntas offentliggjøring hvis dette er påkrevd av personvernhensyn eller andre 

forhold regulert av norsk lovgivning  
• Datatilgjengelighet kan utsettes eller begrenses gjennom avtaler med tredjepart, private 

bedrifter, oppdragsgivere eller lignende. Avtaler som begrenser offentliggjøring av data, skal 
inneholde en dato for opphevelsen av unntaket. Siden dette vil påvirke datatilgjengelighet 
og dermed Akvaplan-nivas datapolitikk, må slike avtaler godkjennes av direktør eller den han 
måtte bemyndige. 

• Unntak fra datapolitikken kan gjøres for data med kommersiell verdi for Akvaplan-niva 
 

TVISTER 
Hvis uenigheter om eierforhold og tilgang til data oppstår, skal tvisten avgjøres av direktør. 

 

 

Tromsø 25.09.2018 

Salve Dahle  
Administrerende direktør 
 

 

 

a For definisjoner, se NFR 2014, Forskningsrådets policy for tilgjengeliggjøring av forskningsdata: 
https://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/Apen_tilgang_til_forskningsdata/1254001013535  
 
b Norsk lisens for offentlige data (NLOD): http://data.norge.no/nlod/no 
 
c Creative Commons (CCBY): http://www.creativecommons.no/ 
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