Referat af INSPIRE DK-Følgegruppemødet den 31. august 2006
Som aftalt på følgegruppemødet den 2. marts 2006 får I her en opsamling på dagsordenen med
links, overheads og filer.
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Dagsorden
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

2. Status for INSPIRE-direktivforslaget
- Status og den videre proces v/ Jes Ryttersgaard, KMS – Se vedhæftede PowerPoint
- Præsentation og diskussion af parlamentets ændringsforslag, herunder holdninger til mulige
kompromisser (direktivforslag: http://inspire.jrc.it/home.html og parlamentets ændringsforslag:
vedhæftet).
- Dorte Ernst gav en status for etablering af teknisk netværk i DK. Stort set alle har meldt ind på
netværkene
3. Orientering om status i skrivegrupperne for implementeringsregler
Jan Hjelmagers oplæg er vedhæftet

4. Orientering om GMES v/ Mette Müller, Forskningsstyrelsen og Henning Skriver, DTU
GMES: Global Monitoring for Environment and Security
Mette Müller, Forsknings- og Innovationsstyrelsen kom med en kort gennemgang af GMES: Udbud
for danske institutioner og virksomheder vedrørende "GMES Service Extensions for Denmark".
EU Kommissionen og Den Europæiske Rumorganisation (ESA) kører hver deres GMES-relaterede
programmer. Ét af ESA's GMES-programmer hedder "GMES Services Element" (GSEprogrammet). Dette program har til hensigt at demonstrere et antal tjenester inden for udvalgte
indsatsområder for at forbedre effektiviteten af miljøbeskyttelse. Danmark deltager i GSE
programmet, og der er netop nu et udbud møntet på danske institutioner og virksomheder. Formålet
med udbuddet er at øge kredsen af danske deltagere i GSE programmet. I udbudsmaterialet lægges
der vægt på opfyldelse af danske behov og inddragelse af potentielle brugere af GMES-tjenester.
Generelt for deltagere i GSE programmet gælder, at man skal bidrage til koordinering med
INSPIRE.

5. Gensidig orientering, herunder status for FOT
Henrik Frost Christophersen orienterede om Miljøforvaltning 2007, der står for en sikring af
amternes data og for opbygningen af ny fælles IT- og dataløsninger.
Link: www.miljoeforvaltning2007.dk
6. Næste møde
Den 2. november 2006.
7. Evt.
INSPIRE – hjemmesiden er ved at blive lagt over i CMS og bliver ved den lejlighed shinet op. Alle
referater, overheads, diverse dokumenter og en liste over mailadresser på medlemmerne vil blive
lagt på hjemmesiden – Gode ideer modtages gerne!
link: http://www.inspire-danmark.dk/

Venlig hilsen
Jes Ryttersgaard

Inge Livbjerg

Dorte Ernst
(direkte tlf.nr.: 35 87 50 06)

