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Forsaga verkefnisins

• Árið 1999 fékkst styrkur frá Rannís til að búa til frumgerð
að samræmdum gagnagrunni um náttúru Íslands
– Útgáfa 1.0 tilbúin í lok árs 2004

• Árið 2006-2008 fékkst viðbótar styrkur frá
upplýsingasamfélaginu til hönnunar á næstu frumgerð
– Útgáfa 2.0 tilbúin í október 2008

• Mikil reynsla hefur safnast og skilgreindar ólíkar þarfir
meðal samstarfsaðila

• Samstarf á sviði gagnamála milli stofnana hefur styrkst
og þekkingu fyrirtækja og sérfræðinga verið miðlað

http://www.natturuvefsja.is.

http://www.natturuvefsja.is./


Hvað er Náttúruvefsjá

• Kerfi til innskráningar, utanumhalds og miðlunar
gagna um náttúru Íslands

• Kerfi sem gerir gögn um eðli íslenskrar náttúru
aðgengileg fyrir vefinn

• Náttúruvefsjánni er ætlað að nýtast stjórnsýslu,
fyrirtækjum, almenningi og vísindamönnum



Áherslur í þróun

• Auðvelda notendum að skoða og bera saman gögn úr
ólíkum áttum

• Auðvelda notendum að fá yfirsýn yfir hvað er til
af gögnum og hvar er hægt að fá nánari upplýsingar

• Bjóða fjölbreyttari miðlun gagna af ólíkri tegund
– Nýta kosti ólíkra gagnaforma

• “Létt” gögn með gagnvirkar ítarupplýsingar

• Auðveld innskráning gagna yfir netið



Sýnishorn úr www.natturuvefsja.is

http://www.natturuvefsja.is/


Sprungur og lindár + loftmynd



Gagnvirkar upplýsingar um jökla



Vatnsborð flóða og flóðaför + loftmynd



Gagnvirk flóðakort og þéttbýli + spotmynd



Gagnvirkar upplýsingar um sprungur og
þéttbýli + spotmynd



Gagnvirk friðlýst svæði,
náttúruverndaráætlun og náttúruminjaskrá



Tímaháð gögn



Umsýsluviðmót



Ávinningur Náttúruvefsjár

• Breyta brag innan stofnana í anda upplýsingastefnu
stjórnvalda

• Stórbætt aðgengi allra að gögnum

• Vettvangur fyrir vísindamenn til þess að skila
niðurstöðum rannsóknarverkefna

• Að gera starf stofnana sýnilegt, líka þeirra sem illa
standa tæknilega - jafnvel að bjarga gögnum

• Almenningur hefði aukna möguleika til þess að skoða
náttúrufarsupplýsingar og fræðast



Staðan í dag og framtíðaráform

• Náttúruvefsjá hefur verið þróuð í samræmi við íslenskar
þarfir af íslenskum aðilum

• Tilskipanir eins og INSPIRE og Vatnatilskipun geta
nýtt þennan framsetningarmáta

• Lausn sem getur einfaldað umsýslu og nýst til að
auðvelda samræmingu, samanburð, gegnsæi og
rekjanleika gagna

• Áform um framtíðarþróun með tilliti til nýrra þarfa



Gagnagrunnur
stofnunar/sveitarfélags

Umsjónaraðili

Samræmdur og
miðlægur gagnagrunnur

Þema/verkefnis
vefsjáStofnana/sveitarfélaga

vefsjá
Mín vefsjá

Leita að gögnum
“Filtera”; í tíma, rúmi..
Skoða á korti/töflu/...
Hlaða gögnum niður

Umsjónaraðili

Nútíð og
framtíð



Takk fyrir


