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Geomatikk
Kjære leser, det heftet du nå holder i hånden er
årets geomatikkhefte. Neste nummer av Kart
og Plan vil også ha en del vekt på geomatikk.
Hovedtemaene der blir Grunnerverv og verd-
setting pluss utvalgte artikler fra ScanGIS kon-
feransen. Vi kjører hovedtema for heftene. Det
betyr ikke at vi nødvendigvis har rene temahef-
ter. Utenom hovedtemaene tar vi gjerne inn en-
keltartikler. Noe som illustreres ved at vi i dette
geomatikkheftet har med en juridisk artikkel.

Ofte møter jeg på påstanden at ute i den store
verden utenom våre fagområder, «er det ingen
som vet hva geomatikk er». I det siste har jeg
hørt det fra de som markedsfører studiene våre.
Så la oss repetere litt. Geomatikk er et samlebe-
grep der flere disipliner inngår. Kjerneområder
innen geomatikk må være landmåling/geodesi,
kartografi/GIS og fotogrammetri/fjernanalyse.
Jeg bruker skråstrek for å binde sammen det jeg
oppfatter som nært tilgrensende fag og har altså
endt opp med tre hovedgrupper. Det er i tillegg
flere fag eller disipliner med, eksempelvis navi-
gasjon. Geomatikk defineres gjerne ut fra begre-
pet stedfestet informasjon. Geomatikk er inn-
samling, bearbeiding, lagring og analyse av eller
basert på stedfestet informasjon.

Så er Kart og Plan et nivå 1 tidsskrift. Hva
innebærer det? Vel, innenfor universitets- og
høyskoleverdenen er det innført finansierings-
modeller basert på produksjon. Det går på for-
skjellige ting som antall produserte studiepoeng
og antall kvalitetssikrede publikasjoner. Best
betalt er det for artikler i publikasjoner der for-
skere skriver for hverandre. Formidling har falt
litt utenfor, men det arbeides med å finne et sys-
tem der formidling også vil gi uttelling. Kart og
Plan er godkjent som nivå 1 tidsskrift og arti-
kler som er merket vitenskapelig bedømt medfø-
rer noen kroner fra departementet til institusjo-
nene der forfatterne er tilsatt, ved registrering.
Best betalt er det for nivå 2 tidsskrift. Forholdet
er i dag 3 til 1 mellom nivå 2 og nivå 1. Antall
nivå 2 tidsskrifter er begrenset og et nivå 2 tids-
skrift skal gjerne være internasjonalt. Kart og
Plan har i hovedsak vært et formidlingsorgan og
språket er i det alt vesentlige norsk. Vi tar inn
enkelte artikler på andre språk.

Inge Revhaug

HOVEDTEMA Manusfrist Utsending
3-2007 Grunnerverv og verdsetting samt GIS 15.06.2007 September

4-2007 Eiendomsfag 01.09.2007 Desember
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