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Det vises til referatet fra sak 4/14 og 20/14
Sak 04/14 Søknader om tilskudd til geosynkronisering
Det er kommet inn to søknader om tilskudd til geosynkroniserings-piloter:
Skog og landskap skal, i regi av Geovekst-samarbeidet, delta med FKB-AR5 i pilotering av
Geosynkroniseringsløsningen. I den sammenheng søker Skog og landskap Geovekst-forum om kr 200
000 til dekning av deler av Skog og landskaps kostnader med deltakelsen og ferdigstillingen.
Vedtak:
Geovekst-forum bevilger kr. 200.000 til Skog og landskap for dekning av konsulentutgifter.
På vegne av Geosynkroniseringsprosjektet, pilot Arendal, søkes det prosjektstøtte fra
Geovekst-forum til gjennomføring av pilotering i 2014.
Vedtak:
Geovekst-forum bevilger kr. 150.000 i prosjektstøtte.
Sak 20/14 Innlegging av Geovekst-prosjekter i DSA
De fleste digitale bilder, med tilhørende metadata og AT-rapport m.m., fra Geovekst-oppdrag i perioden
2010 – 2012 er samlet inn og lagt inn i det Digitale SentralArkivet for flyfoto og satellittdata (DSA) og
tatt godt vare på for framtiden.
Innlegging i DSA Innsyn (koble metatdata til flyoppgavene, slik at de er tilgjengelige i Innsyn og kan
eksporteres til bruk) er ikke utført. Kartverket har ikke kapasitet til å gjøre denne jobben, men ønsker å
gå ut med et tilbud på innlegging av disse bildene.
Vedtak:
Jobben betales fra fellesmidlene. Alle Geovekst-prosjekter tom 2014 tas med.
For Geovekst-prosjekt fra 2015 tas dette arbeidet inn som et eget kostnadselement i
kartleggingsprosjektet. Forslag til kostnadsdeling legges fram på neste møte.

Geosynkroniseringsprosjektet i sin opprinnelige form har stoppet opp og det er derfor
ikke hensiktsmessig å gjennomføre pilotene. Tildelte midler, på til sammen kr.
350.000,- blir derfor ikke utbetalt. For begge piloter kan det være aktuelt å
omformulere prosjektene og søknadene i 2015.
Kartverket har gjort en helhetsvurdering av innlegging av oppdrag fra 2010 – 2012 i
DSA Innsyn og kommet til at arbeidet «legges på is» inntil det er gjennomført
vesentlige endringer i programvaren, slik at det blir mindre manuelt arbeid. Det blir
derfor ikke noe belastning av fellesmidler for 2014.
En ny søknad vil vurderes når arbeidet når programvaren er utviklet slik at
arbeidsprosessene blir mindre ressurskrevende.

