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Umsögn Landbúnaðarháskóla Islands um frumvarp til laga: 
„um landmælíngar og grunnkortagerð" (þskj. 978 -  668 mál)

Landbúnaðarháskóli íslands (Lbhí) hefur fengið til umsagnar frumvarp til laga um 
landmælingar og grunnkortagerð. Við skólann fer fram viðamikið starf á sviði 
landupplýsinga og korta, m.a. verkefiiið Nytjaland -  Jarðabók Islands. Lög um 
landupplýsingar varða Landbúnaðarháskóla íslands miklu, sem og margar aðrar 
ríkissto&anir. Lbhí vill að þessu tile&i gera athugasemdir við frumvarpið, sem bæði eru 
almenns eðlis og sértækar við einstaka efiiisþætti þess.

Um margt felur frumvarpið í sér umbætur. Landmælingar íslands er mikilvæg stofhun 
sem tryggir tilvist nauðsynlegra grunnupplýsinga um landið, sinnir faglegu starfi og 
þróim, og miðlun til annarra. Skýra þarf hlutveric og umsvif LMI, og taka þarf tillit til 
hagsmuna einkaaðila á markaði til lengri tíma. En það er einnig mikilvægt hafa í huga 
hagsmuni ríkisstofiiana og sveitarfélaga, og ekki síst almennra notenda landfræðilegra 
gagna. Þannig verður einnig að fyrirbyggja að einkaaðilar geti orðið ráðandi á markaði 
með eignarhaldi á gögnum sem almenn þörf er fyrir í þjóðfélaginu.

Öflun grunngapia, miðlun til annarra og síðan notkun þeirra eru þrír aðskildir þættir sem 
mætti sjást meiri stað í frumvarpinu. Enda þótt einkaaðilar geti hæglega gert öflun 
grunngagna hagkvæmari og geti einnig hagnýtt sér gögn í ábataskyni í formi 
virðisaukandi starfeemi, þarf miðlun skilgreindra grunngagna að vera fijáls, óheft og án 
gjaldtöku (á ensku nefiit „Public Domain“). Þessi hugsun getur tryggt hagsmuni LMI, 
notenda, sem og einkaaðila á markaði - og er um leið kjaminn í ábendingum Lbhí, sem 
skýrðar eru frekar hér að neðan.

Um markið laganna.
Markmið í frumvarpinu ná ekki yfir nokkra lykilþætti sem æskilegt er að taka á.

a. Mikilvægt er að upplýsingar séu öllum aðgengilegar. Það er ekki nóg að upplýsingar 
séu til, þær verða að vera aðgengilegar.

b. Samræmineariilutverk. Hlutverk LMÍ sem stofiiunar á einnig að vera að gæta 
samræmingar og vera staður sem tekur við öllum upplýsingum og miðlar þeim greiðlega 
aftur til hvers kyns notenda. Ekki er að sjá af 1. og 4. gr. að LMI hafi hlutverk sem 
samræmingaraðili og geti haft þar frumkvæði, en þar hefur LMÍ oft gengt lykilhlutveiki 
fyrir hönd ríkisstofiianna sem nota landupplýsingagögn. Á þessu sviði hefUr LMÍ haft 
m.a. það hlutveric að tiyggja að stofiianir ríkisins þurfi ekki að margkaupa sömu gögn, 
m.a. gervihnattamyndir.

c. Landupplvsingar. Andi laganna er að sumu leiti gamaldags. Áður fyrr fóru menn um 
og mældu landið með þríhymingarmælingum o.fl., þ.e. það fóru fram landmœlingar Nú 
er tækni önnur og oft mun hraðvirkari og ódýrari (myndir, GPS o.s.frv.). Kort eru afleidd 
gögn, þar sem stillt er saman margvíslegum upplýsingum. Grunnur sem aðrar 
upplýsingar eru lagðar ofan á geta verið af margvíslegu tagi, þar gildir ekki einhver einn
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altækur grunnur. Það sem mestu skiptir er hvemig landupplýsingamar eru nýttar og 
miðlað til annarra, þjóðinni til hagsbóta. Hver er ábyigur fyrir að safoa og miðla 
almennum landupplýsingum í landinu? Vitaskuld ætti það að vera ljóst af þessum lögum 
og seinni greinar gera LMI að hluta ábyrga fyrir því, en það ætti vera eitt af 
meginmarkiðum þessara laga að varpa skýru ljósi á þetta hlutverk. Frumvarpið nú er 
hálft í hvoru á milli tveggja vita: gömlu landmælinganna (sbr. heiti frumvarps) og 
nútímatækninnar, þar sem landupplýsingar eru veigameiri þáttur en sjálf landmælingin.

Um aðgengi að gognum o.fL
Það er lykilatriði að öll gögn LMI verði almannaeign og öllum aðgengileg án sérstaks 
leyfis eða greiðslu (á ensku nefiit „Public Domain“ gögn). Landbúnaðariiáskóli íslands 
leggur mikla áherslu á að allar upplýsingar ríkisins og stofiiana þess séu almannaeign og 
opin öllum til notkunar án sérstakrar heimildar eða greiðslu. Við teljum rétt að sérstök 
stofiiun (LMI) tiyggi að nauðsynlegar landupplýsingar séu fyrirliggjandi á hveijum tíma, 
en sú stofiiun eigi ekki að afla sértekna til reksturs með sölu á gögnum, því þá er hún 
komin í samkeppnisumhverfi með upplýsingar sem allir ættu að eiga jafiian aðgang að. 
Um leið fer sú stofiiun að verka verulega hamlandi á þróun landupplýsingamála á Islandi. 
Þess hefur gætt áður í starfi stofiiunarinnar (sala og krafa um gjald hamlar notkun).

Ahersla á 1:50 000 grunn
Lbhí telur rangt að nefiia ákveðinn mælikvaiða í lögunum (4.gr.).

Mælikvarðinn 1:50 000 verður að teljast mjög ónákvæmur mælikvarði og ekki 
fullnægjandi fyrir margvísleg störf ríkistofiiana og sveitarfélaga, sem þurfa vera 
aðgengileg á grunni almennaeignar. Mun nákvæmari myndgrunnur er til að mestum 
hluta landsins sem er almannaeign. Þar má meðal annars nefiia SPOT gervitunglamyndir 
af stærsta hluta landsins (aflað í breiðu samstarfi ríkisstofnana með LMÍ í forystu).

Að binda slíka tölu (1:50 000) í lögum er ennfremur að okkar mati afar skammsýnt, því 
landupplýsingatækni fleygir hratt fram og þessi tala verður fullkomlega úrelt eða annarra 
meikingar í faglegu tilliti innan nokkurra ára. Mælikvaiðar eru breytilegir eftir tilgangi 
hveiju sinni, maikmið í þeim efiium fera fyrst og fremst eftir þörfiim og þróun tækni. 
Talan getur orðið eins konar hengingaról um starf LMI og þar með einnig framfara í 
störfum stofiiana í almannaeigu sem þurfa landupplýsingar. Lagabreytingar yrði þörf 
fljótlega, en yfirleitt er talið að góð lög skulu þannig úr garði gerð að þau standi lengi.

í greinargerð er talað um núning við hinn fijálsa markað sem ástæðu fyrir 1:50 000 
skilgreiningunni. í þessu felst rökvilla. Eitt er að afla gagna í grunninn og það mætti 
gera í fijálsri samkeppni meðal aðila sem afla gagna, þannig að hagkvæmustu lausna sé 
leitað hveiju sinni. En grunnur gagnanna sem almenningur hefiir fijálsan aðgang að 
verður að vera betri en þetta, og felur oftar en ekki í sér hnitsettar línur (t.d. vegi) en ekki 
kort í ákveðnum mælikvaiða. Gæta verður þess að fóma ekki hagsmunum fjöldans, ríkis 
og sveitarfélaga fómað, sem og þeirra fyrirtækja sem kunna að vera stofiiuð á sviði 
upplýsingamiðlunar, fyrir afar illa skilgreinda hagsmuni, hugsanlega fárra, eða af óljósum 
ástæðum. Þetta gæti ennfremur leitt til yfirbuiðastöðu eins fyrirtækis á markaði og þar 
með fókeppni. Það mun og leiða til að ríkisstofiianir verða að margkaupa sömu gögnin



eða vínna upp sömu gögn með hagkvæmum hætti, þótt þau séu til annars staðar. Líklega 
verður gagna aflað erlendis í auknum mæli af hverri stofiiun eða aðila fyrir sig verði þetta 
raunin.

Hin fijálsa samkeppni á ekki síst við um notkun gagnanna sem öllum er fijáls, gerð hvers 
kyns korta, rannsókna o.s.frv. Þar eru íslendingar að mörgu leiti á upphafereit, en 
mikilvægt er að hafa hagsmuni framtíðarinnar að leiðarljósi að þessu leiti. Grunngögn 
eru að mestu frjáls í Bandaríkjunum, virðisaukin verður við notkun gagnanna, ekki við 
öflun slíkra almennra gagna eins og vega, hæðarlína o.s.frv. Evrópuríki stefiia í auknum 
mæli í þetta horfj enda sýnir reynslan að þetta er farsælli leið sú sem farin hefixr verið. 
Samantekið: Gagna ber að afla á sem hagkvæmastan hátt, m.a. með samkeppni, gögn eru 
síðan fijáls öllum til hvers kyns notkunar og virðisauka (m.a. samkeppni).

4. gr. Verkefni og gögn.
Örnejhi
Fátt er meira táknrænt um eðli lands og þjóðar en ömefiii. Þau þarf að skrá: heitið sjálfl 
og staðsetningu, varðveita, en miðla síðan fijálslega. Þannig tryggir þjóðin tilvist 
ömefiia. Ekki með heftandi aðgerðum. Slíkar upplýsingar eiga vitaskuld að vera öllum 
opnar, almannaeign. Um leið eykst þáttur almennings við viðhald þessara gagna,. Það 
sýnir m.a. reynsla af vericefiiinu Nytjaland (www.nvtialand.is). þar sem landeigendur eru 
afar duglegir við að koma með ábendingar og leiðréttingar á mörkum bújaiða eftir að 
upplýsingamar fóru á netið. Við teljum að sé brýnt að sé tekið mun fastari tökum á 
skráningu og miðlun ömefiia í landinu, og jafiiframt að þau gögn séu almannaeign í sem 
bestri upplausn (hnit óháð mælikvarða, gott dæmi um markleysu 1:50 000 hugtaksins).

Onnur gögn
Flest þau gögn sem nefiid eru þurfa að mati skólans að liggja fyrir sem almannaeign í 
ríkisþágu, fyrirtæki og almenning, til notkunar án endurgjalds eða sérstaks leyfis. Þar má 
nefiia bekiur með veeum. hæðarlínum. vötnum. bvegð. ömefiii. náttúrufar o.fl. Þettamá 
kalla kort, en eru í raun stafrænar þekjur í stafrænum landupplýsingakerfiim (GIS).
Hvers kyns kort má síðan alltaf prenta út eftir þörfum.

5.gr. Höfundaréttur
Aður fyrr fór nokkur kraftur LMÍ að gæta höfimdaréttar og taka gjald fyrir notkun á 
gögnum sem danskir herforingjar öfluðu fyrir margt löngu. Það hafði afar hamlandi áhrif 
á notkun þeirra, m.a. á sviði útivistar og ferðamennsku (sjá umsögn um 7. lið).
Aðalatriðið er að gögn séu notuð, um höfiindarétt gilda almennt höfundalög. Þessi grein 
er óþörf og gæti reynst til trafala fyrir almenn og sjálfsögð not í ljósi reynslu.

6. gr. Miéhtn upptýsinga og afhotaréttur
Niðurlag þessarar greinar, þar sem fyrir kemur orðalagið “áreiðnaleiki upplýsinga sé 
tryggður” er óskýrt,, og gæti valdið núningi og misskilningi. Hvemig er þetta orðalag 
túlkað fyrir dómi?

http://www.nvtialand.is


7. gr. Fjármögnun
Landbúnaðarháskóli Islands gerir alvarlega athugasemd víð þennan lið. Upplýsingar sem 
notaðar eru í þágu almennings, t.d. við gerð korta í ferðabækur, eru nú oftlega ekki 
nægjanlega góðar, vegna þess að hlutaðeigandi aðilar (ferðafélög o.fl.) hafa ekki bolmagn 
til að nýta þær til fiillnustu. Það er o f dýrt, of mikil gjaldtaka. E f slíkir aðilar nota ekki 
upplýsingamar, til hvers eru þær þá? LMÍ hefur nú sýnt rannsóknaraðilum mikinn 
skilning, en slíkur skilningur er ekki trygging um sanngjama notkun til framtíðar. 
Samkvæmt þessu frumvarpi gæti gjaldtaka hamlað notkun upplýsinga í rannsóknaskyni 
og í menntageiranum. Þar eiga ekki að vera neinar hindranir í vegi.

A það er lögð höfuð áhersla að hálfu Lbhl, að skólinn telur að gögn LMI eigi að vera 
almannaeign, litlar hömlur eiga að gilda um notkun þeirra (umfram sanngjam 
umsýslugjald, sbr. niðurlag greinarinnar), og án gjaldtöku. 1. liður 7 gr. er þess eðlis að 
hann getur hæglega haldið LMÍ í viðjum gjaldtöku á því sem þjóðin á. Áframhaldandi 
gjaldtöku á veikum annarra, svo sem danska herforingjaráðsins og öðrum erlendum 
gögnum sem þjóðin hefur eignast, að ekki sé talað um þau verk sem þjóðin hefiir kostað 
sjálf. Það er grundvallaratriði að fella út þennan l.lið og að 2. liðurinn endurspegli 
klárlega að gjaldtaka sé eingöngu vegna þjónustu við afgreiðslu gagnanna, en ekki 
greiðsla fyrir gögnin sjálf.

Að lokum
Landbúnaðarháskóli íslands telur að röng ste&a varðandi aðgengi og gjaldtöku af 
gögnum hafi verkað afar hamlandi á þróun kortagerðar og upplýsingataskni í landinu. 
Landbúnaðarháskóli Islands telurþað brýnast að meginþema lagasetningar um kort og 
landmælingar sé að ríkissto&anir og aðrar „non profit“ sto&anir og félagasamtök, þ.a.m. 
menntageirinn og sveitarfélög, hafi tryggan, fijálsan og óheftan aðgang að góðum 
gögnum um landið (þekjur, kort, gervihnattamyndir). Mælikvarði (1:50 000) sem 
tiltekinn er í frumvarpinu er tmiaskekkja og ætti alls ekki að bindast í lög.


