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Vedtak om kassasjon av nasjonalparkstyre.no
Vi viser til henvendelse fra Miljødirektoratet om nettstedet nasjonalparkstyre.no, jf brev 22.4.21.
Nettstedet omfatter forvaltningsrettet informasjon fra alle nasjonalpark- og verneområdestyrer som
forvalter store verneområder i Norge. Nettstedet presenterer nyhetssaker, møtedokumenter,
årsrapporter og forvaltningsplaner. Utgangspunktet for henvendelsen var at nettstedet skulle
legges ned i forbindelse med overgang til nytt nettsted. Miljødirektoratet spurte om nettstedet er
arkivverdig, og om det skal bevares hos Nasjonalbiblioteket og Arkivverket.
Nettstedet nasjonalparkstyre.no har vært driftet av Statsforvalterens fellestjenester (STAF), som
har arkivtjenesteansvar for nettstedet. Nettstedet har ligget på deres server, og er nå tatt ned.
Miljødirektoratet bygger et nytt nettsted til erstatning for gammelt nettsted. Miljødirektoratet har
laget en kopi av den gamle nettsiden som ligger på en server som direktoratet leier. Kopien skal
ligge tilgjengelig i en overgangsperiode slik at innhold er tilgjengelig for overføring til ny nettside.
Miljødirektoratet ønsker å unngå å ha to parallelle sider med likt innhold på sikt, og ber om
bevarings- og kassasjonvurdering hos Arkivverket.
Nasjonalbiblioteket har høstet nettstedet hos Statsforvalternes fellestjenester. I tråd med
arbeidsdelingen mellom Arkivverket og Nasjonalbiblioteket, skal Nasjonalbiblioteket som
hovedregel høste offentlige, åpne nettsteder. For mer komplekse nettsteder med innlogging og
underliggende databaser, skal Arkivverket bevaringsvurdere nettstedet for eventuell bevaring i
Arkivverket i tillegg. For å få kunnskap om hva som blir høstet fra dette konkrete nettstedet, har
Arkivverket og Nasjonalbiblioteket hatt møter og korrespondanse. Miljødirektoratet har dessuten
opplyst at dokumenttyper som møtedokumenter og forvaltningsplaner blir arkivert av
statsforvalterne, der dokumentene vil bli gjort gjenstand for bevarings- og kassasjonsvurdering I
statsforvalternes sakarkivsystemer. Nasjonalbibliotekets høsting av nasjonalparkstyre.no omfatter
fire nivåer, inkludert møtedokumenter og årsrapporter. Nettstedet har en integrering med en
tjeneste utenfor domenet (Kartverket), som ikke kommer med i høstingen. Det ansees ikke som et
problem i denne sammenhengen. Nasjonalbiblioteket har høstet det vesentligste innhold av
nettstedet.
Med hjemmel i arkivloven § 12 og arkivforskriften § 16 fattes vedtak om at kopien av nettstedet
nasjonalparkstyre.no kan kasseres.
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