Landræn gögn
Stefnuleysi í varðveislumálum
Á Íslandi vantar varðveislustefnu fyrir landræn gögn. Safnageirinn og landupplýsingageirinn hafa lítil tengsl
sín á milli og samþætting á námi þessara fagsviða á háskólastigi hefur ekki komist á. Innan íslenskra safna
er takmörkuð reynsla í meðferð flestra tegunda landrænna gagna annarra en hefðbundinna korta og innan landupplýsingageirans hefur ríkt almennt áhugaleysi á lýsigagnaskráningu og grundvallargildum
safnastarfs. Móta þarf stefnu og setja markmið sem tryggja gagnaöryggi og varðveislu landrænna gagna
á landsvísu um leið og veittur er opinn aðgangur að upplýsingum um gagnasöfn. Opinber varðveislustefna
á þessu sviði þarf að ná yfir öll landræn gögn, hvers eðlis sem þau eru og hvar sem þau eru geymd. Þverfaglegt háskólanám til að mennta sérfræðinga sem þekkja bæði vel til safnamála og landupplýsingamála,
er lykilatriði til að breyta núverandi ástandi og ná áðurnefndum markmiðum.

Staðan á Íslandi

Hættur sem steðja að landrænum gögnum

Hagsmunaaðilar sem helst tengjast landupplýsingamálum á
Íslandi eru: landupplýsingageirinn, vísindastofnanir, útgefendur,
stjórnsýslan og söfnin, en þessir hópar virðast ekki hafa mikil
tengsl sín á milli. Vegna smæðar samfélagsins var fyrir hina
stafrænu byltingu í vinnslu korta og annarra landfræðilegra
gagna, mögulegt fyrir marga sérfræðinga að hafa nokkuð
góða yfirsýn og vita hvert ætti að leita eftir slíkum gögnum.
Þetta hefur breyst enda gögnin orðin flóknari og fjölbreytilegri
um leið og þau eru dreifðari, bæði hjá opinberum stofnunum,
sveitarfélögum og hjá fyrirtækjum á markaði, innanlands sem
utan. Eignarhald gagna er því ekki lengur fyrst og fremst opinbert heldur einnig hjá einkaaðilum, sem dregur úr möguleikum til að tryggja varðveislu innan opinberra safna. Til eru
dæmi þess að filmur og stafræn gögn hafi eyðilagst við slæmar
geymsluaðstæður, auk þess sem dæmi er um að fyrirtæki hafi
hent ómetanlegu efni þar sem því bar engin lagaleg skylda
til varðveislu þess og þeir sem leitað var til um móttöku þess
töldu sig ekki hafa aðstæður til að yfirtaka efnið og varðveita
til framtíðar.

Geymsluaðstæður
Lengi hefur verið þekkt að ýmsir áhrifavaldar í innra umhverfi stofnana
hafa áhrif á varðveislumöguleika gagna. Þar skiptir miklu máli geymsluaðstaða (hita- og rakastig), öryggiskerfi og eldvarnir, meðhöndlun
frumgagna í daglegri vinnslu, en einnig ræður efnisgerðin (pappír,
filmur, stafrænt) miklu um öryggið. Þar má nefna að stafræn gögn eru
geymd á hinum ólíkustu gagnamiðlum (segulbönd, kassettur, geisladiskar,
flakkarar, harðir diskar), á ólíkustu skráarformum (t.d. tiff, jpg, pdf), en
víða hefur hugbúnaður, drif og annar tölvubúnaður til að meðhöndla,
vinna með og ná út gögnunum, verið tekinn úr notkun eða hent. Því
er oft mjög dýrt og erfitt, jafnvel ómögulegt að nýta eða skoða eldri
gögn sem þó eru til. Nokkur hluti þeirra gagna sem við þekkjum í dag
mun því verða ónýtanlegur með öllu á næstu árum. Ólíklegt er að það
verði eingöngu sá hluti sem við teljum að megi fara forgörðum.

Stjórnsýslulegar breytingar
Áhrifavaldar úr hinu ytra umhverfi geta oft verið enn hættulegri fyrir
varðveisluna. Þar má nefna ýmsar stjórnvaldsaðgerðir eins og
flutninga, samruna og niðurlagningu stofnana, gjaldþrot fyrirtækja,
einkavæðingu og tilfærslu verkefna frá ríkisgeiranum til einkamarkaðarins, en einkaaðilum ber engin skylda til að varðveita landræn
gögn og opinberum söfnum ber ekki skylda á Íslandi til að taka við
efni frá einkaaðilum. Slíkum breytingum fylgir oft að reynt starfsfólk hættir, nýir aðilar koma inn sem þekkja ekki fortíðina, húsnæði
getur minnkað við tilfærslur á starfsemi þannig að eldri gögnum þarf
að koma í geymslur og oft verður niðurstaðan að henda gögnum.
Þessi umbreyting stjórnvalda er alltaf í gangi og er vel þekkt, hins vegar
hefur ekki verið skipulagt nægjanlega vel hvernig bregðast eigi við.
Óskipuleg meðferð gagna eykur hættu á mistökum sem leiða til þess
að efni fer forgörðum. Heildaryfirsýn á landsvísu er því nauðsynleg.

Bætt aðgengi á netinu
Möguleikar til að hafa aðgengi að upplýsingum um landræn
gögn hafa gjörbreyst með netinu. Nota má landfræðilegar
vefsíður, landræna lýsigagnavefi, vefsjár og landupplýsingagáttir til að nálgast og miðla upplýsingum. Tæki og tæknilegar
lausnir eru ekki lengur fyrirstaða í að aðgengi geti fengist að
upplýsingum um eldri gögn, heldur er helsta vandamálið að
heildarmarkmið hafa ekki verið sett um aðgengi, skráningu
og varðveislu. Leiðarljósið er ekki til staðar og söfnin eru ekki
tilbúin til að sinna því leiðbeiningahlutverki sem þau eiga að
hafa á þessu sviði, þar sem bakgrunnur starfsmanna þeirra
er á öðrum fagsviðum en á sviði landupplýsinga. Samtök um
landupplýsingar á Íslandi – LÍSA, hafa reynt að beita sér fyrir
áðurnefndum málum með ýmsum hætti, en með misjöfnum
árangri enn sem komið er. Vandinn er ekki lengur skortur á
vitund um vandamálin, heldur að finna þarf réttu lausnirnar.

Heildstæð varðveislustefna
Varðveislustefna á landsvísu þarf að fela í sér markmið sem taka á
hinum ólíku gerðum, formum og efnisflokkum landrænna gagna.
Ráðuneyti mennta- og menningarmála ætti að leiða slíka stefnumótun,
sem yfirvald málaflokksins og vinna þarf með sérfræðingum úr safnageiranum og landupplýsingageiranum. Stefnan þarf að byggja á skýrum
markmiðum og hlutverk einstakra stofnana, sveitarfélaga og annarra
þarf að vera vel skilgreint á hverju efnissviði. Í tengslum við stefnuna
þarf að semja um og tryggja að gögn í eigu fyrirtækja á markaði geti
með samningum ratað sömu leið til varðveislu og opinber gögn, en
huga þarf að því að samkeppnisstaða fyrirtækjanna raskist ekki með
óheftu aðgengi annarra að þeirra gögnum, þ.e. aðgangur
annarra verði lokaður í tiltekinn tíma skv. sérákvæðum. Verði þetta
gert skapast möguleikar á meiri samvinnu, samnýtingu gagna og
þekktra lausna og samræmt skipulag gæti náðst á landsvísu. Með nýrri
forgangsröðun verkefna á hverjum vinnustað á að vera hægt að nýta
vinnu starfsmanna með öðrum hætti en nú er gert og ráða með
tímanum inn nýja sérmenntaða safnastarfsmenn með þekkingu á
öllum gerðum landrænna gagna. Þetta ætti því ekki alltaf að þurfa að
fela í sér umtalsverðan útlagðan kostnað á hverri stofnun, þó til þess
geti komið tímabundið í vissum tilfellum. Til að tryggja varðveisluöryggi
og um leið aðgengi að öllum þessum gögnum þarf að byggja á gildandi
skráningarreglum, gagnastöðlum og lögum um þær stofnanir sem í
hlut eiga.

Mikilvæg forgangsverkefni
Loftmyndir
Koma loftfilmusöfnum landsins í örugga miðlæga geymslu. Semja við einkaaðila um opinbera varðveislu filma í þeirra eigu.
Fá til landsins filmur sem geymdar eru erlendis. Samræma myndaskráningu og aðgengi að upplýsingum um myndasöfn.
Gervitunglagögn
Finna út hvaða gögn eru til af Íslandi, hvar þau eru geymd í heiminum og hvaða hluti myndanna hefur helst gildi sem heimildir
til langtímavarðveislu. Forgangsraða þarf svæðum, skipuleggja innkaup valins myndefnis og tryggja aðgengi og fráls afnot.
Stafræn landupplýsingagögn
Setja reglur um varðveisluform stafrænna landupplýsingagagna. Koma gögnum sem geymd eru á ólíkum geymslumiðlum
yfir á diska þar sem koma má við reglubundinni afritun. Skipuleggja varðveislu og afhendingu til lykilsafna.
Hefðbundin kort
Koma tækni- og framkvæmdakortum/skipulagskortum (e. plans), í samræmda skráningu, hágæðaskönnun og skil til Þjóðskjalasafns.
Tryggja að hjá Landsbókasafni séu til eintök af öllum útgefnum Íslandskortum. Aðgengi að upplýsingum um öll kort verði á netinu.
Vefsjár
Tryggja að afrit séu tekin reglulega af útliti allra íslenskra vefsjáa. Afritun þarf alltaf að fara fram áður en útliti vefsjáa er breytt
verulega eða þeim lokað. Ákvarða þarf ábyrgðaraðila á afritun og varðveislu.
Orkustofnun (OS) hefur unnið að tilraunaverkefnum á þremur síðastnefndu sviðunum og er virkur þátttakandi í samstarfsverkefnum, m.a. með Landsbókasafni Íslands og Þjóðskjalasafni Íslands. Samstarfsnefnd safnanna og samtaka um landupplýsingar á Íslandi (LÍSA) um varðveislumál landfræðilegra gagna þar sem OS tekur þátt, er eini vettvangur samstarfs á þessu
sviði í landinu. Reynsla úr þeim verkefnum mun nýtast þegar kemur að skipulagningu og innleiðingu varðveislustefnu
landrænna gagna á Íslandi.
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