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Bevarings- og kassasjonforslag for arkivmateriale ved Fana
forskningsstasjon NIBIO
Arkivverket har gjennomgått lista over arkivmateriale fra Fana forskningsstasjon, med NIBIOs
vurderinger av materialets bevaringsverdi og forslag til videre bevaring og kassasjon. NIBIO
ønsker å beholde deler av materialet til videre bruk, noe er foreslått overført til Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet eller andre institusjoner, og noe er foreslått kassert.
Om arkivmaterialet
NIBIO påpeker at arkivmaterialet er sammenblandet, både i forhold til opprinnelse og at det
inneholder både forskningsmateriale og administrative arkivsaker. Generelt representerer
forskningsmateriale en utfordring, når det gjelder å vurdere eventuell verdi for langtidsbevaring.
Det sentrale er at det bevares et materiale som gjenspeiler sentrale teknikker og prosesser, samt
resultater og praktisk implementering. Materialet må også kunne gjøres tilgjengelig for interesserte
i ettertid. På generelt grunnlag innebærer dette at materialet er ordnet og «forståelig» for ettertidas
forskere, samt at det bevares mest mulig samlet.
Regler for overføring av arkiv
Vi ønsker å minne om at ved overføring av arkivmateriale mellom offentlige organer må reglene i
Forskrift om offentlege arkiv (arkivforskriften) § 17 overholdes. Dette innebærer bl.a. at det
overførte materialet skal listeføres, og de ulike organers arkiv skal ikke sammenblandes.
Arkivverket er innforstått med at forskningen på dette feltet i stor grad har vært utført i samarbeid
mellom offentlige og private aktører. Men vi vil påpeke at å overlevere offentlig arkivmateriale til
private aktører uten særskilt samtykke fra Riksarkivaren er i strid med Lov om arkiv (arkivlova) § 9.
I slike tilfeller vil det primært være aktuelt å kopiere materialet. Det kan også i visse tilfeller gis
tillatelse til å låne det ut for et begrenset tidsrom, men det vil da bli satt krav om at materialet blir
oppbevart og håndtert i henhold til Riksarkivarens regelverk. NIBIO kan uansett ikke overlevere
materiale til private aktører før det eventuelt leveres en særskilt søknad om dette.
Bevarings- og kassasjonsvurdering
Kassasjonsforslagene slik de fremgår av den tilsendte oversikten fremstår som restriktive, spesielt
når det gjelder materiale skapt før 1950. Det er i hovedsak regnskapsmateriale, samt opplysninger
som enten er publisert, finnes andre steder eller ikke lenger er tilgjengelig fordi det ikke er
komplett eller mangler referanser, som foreslås kassert. Riksarkivaren støtter disse forslagene.
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På en del punkter uttrykker NIBIO tvil om hvorvidt materialet er kassabelt eller ikke. Her skal ikke
kassasjon foretas. Dette gjelder særlig saker av administrativ art. Dette materialet må eventuelt
vurderes på nytt i forkant av en eventuell fremtidig avlevering til Arkivverket.
I noen av forslagene har NIBIO innstilt på kassasjon på grunn av antatt manglende historisk verdi.
Dette gjelder bl.a. noe administrativt materiale som møtereferater, markeringer etc. Materiale av
denne typen kan i fremtiden bidra til å belyse et organs virksomhet, og må ses i sammenheng
med øvrig bevart arkiv, med utgangspunkt i Riksarkivarens prinsipper for bevaring. NIBIO kan
derfor ikke kassere dette materialet før en ny vurdering blir gjort i forkant av fremtidig avlevering til
Arkivverket.
Riksarkivarens vedtak:
Med de to unntakene som er nevnt over, godkjenner Riksarkivaren det tilsendte
kassasjonsforslaget for arkiv fra Fana forskningsstasjon, men hjemmel i arkivlova § 12, jf.
arkivforskriften § 16.
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