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Emne
Velkommen og dagsorden
Bordet rundt status

Referat
Dagsorden godkendt
Alle deltagere gav en status på deres implementering af INSPIRE, bilag 1, 2 og 3. Der sker stadig
fremgang, men der er også udfordringer, særligt med at få bilag 3 data tilgængeliggjort.
Der kom forslag til SDFE om at afholde en dedikeret workshop med henblik på mapning af
kildemodel til INSPIREs udstillingsmodeller.
Der er gode erfaringer at trække på fra fx Finland.

Nyheder siden sidst

Gennemgang af nyheder i power point kan ses på http://inspire-danmark.dk/for-dataansvarligemyndigheder/moeder-og-workshops/.
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Dansk INSPIRE action plan

Det danske Position Paper vedr. simplification/flattening kan findes på http://inspiredanmark.dk/nyhedsarkiv/2017/okt/fitness-for-purpose-danmarks-bidrag/
Resultatet af EU Kommissionens Refitt analyse kan læses her http://inspiredanmark.dk/nyhedsarkiv/2016/dec/eu-kommissionens-refit-inspire-rapport-er-klar/
SDFE gjorde opmærksom på at, at der kan formidles kontaktadresser til nordiske kollegaer med
hvem der kan sparres om fagspecifikke emner.

Gennemgang af aktionplanens status – se power point på http://inspire-danmark.dk/fordataansvarlige-myndigheder/moeder-og-workshops/

Nyt Geodata-info.dk

SDFE er i gang med at modernisere Geodata-info. Der bliver opgraderet til ny platform version,
der understøtter tilføjelser til forordning for metadata (2013) og som understøtter bedre
brugerfunktionalitet.
Det forventes at den nye løsning idriftsættes medio december 2017.
Da den nugældende forordning for metadata indeholder enkelte ekstra felter samt forbedringer
i indtastningsfelter flager SDFE at der kan blive tale om mindre manuelle tilretninger af
eksisterende metadata så disse opfylder forordningen.
SDFE vil stille studentermedhjælpere til rådighed for at løse denne manuelle opgave. Så snart
SDFE har et overblik over omfang og indhold af rettelser vil de dataansvarlige blive informeret –
herunder også om muligheden for at trække på SDFE studentermedhjælpere.
SDFE vil gerne have hjælp til at teste den nye version. Er der dataansvarlige, som har lyst til at
deltage i løbet af november måned må de meget gerne sende en mail til ukm@sdfe.dk.
Yderligere information om testforløb vil blive tilsendt interesserede.

Ny INSPIRE validator

JRC (Joint Research Center) og eksperter fra medlemslande har udviklet en ny validator. SDFE har
testet enkelte dele af den fx metadata validering.
Validatoren giver mulighed for at validere metadata, downloadtjenester og bilag 1 data efter de
nyeste og gældende specifikationer.
Validatoren vil blive ”indbygget” i Geodata-info.
Se power point på http://inspire-danmark.dk/for-dataansvarlige-myndigheder/moeder-ogworkshops/ hvor der også er link til validatoren og vejledning til brug.

Afslutning og næste møde

Næste møde forventes afholdt januar/febr.

