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Eva Solbjørg Flo Heggem
Bruk av CLC data
CORINE Land Cover data må brukes med
aktsomhet og ikke som kilde for arealdekkeinformasjon for Norge. Det bør verken brukes til å beregne arealstatistikk for hele eller
deler av landet. Siden CLC er et kraftig generalisert og forenklet datasett som er laget
for å inngå som en del av et homogent europeisk arealdekkekart bør det kun brukes på
overordnede studier i europeisk målestokk.
CLC kan verken erstatte offisiell norsk arealstatistikk som blir produsert av Statistisk
sentralbyrå eller arealressurs- og arealdekkestatistikk for landbruk, skog og fjellområder som blir publisert av Norsk institutt for
skog og landskap.
CLC data kan brukes for visualisering av
det generelle arealdekkemønsteret i Norge.
Mer detaljerte arealressurskart er publisert
av Norsk institutt for skog og landskap og
kan nås via Norge digitalt eller via våre
internettsider www.skogoglandskap.no. CLC
data kan lastes ned på www.skogoglandskap
.no/kart/corine_landcover.
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Fagprisen til Inge Revhaug
Årets fagpris er tildelt Inge Revhaug, professor ved UMB. Han tildeles prisen
på bakgrunn av mangeårig innsats for fagfeltet, og spesielt for sin innsats som
redaktør for foreningens tidsskrift Kart og Plan.
Inge Revhaug kan vi trygt si har hatt en lang og tro og god tjeneste
innen våre fagområder. I løpet av hans mange år som ansatt ved
NLH nå UMB har han bidratt til å løfte fagfeltet spesielt innen
landmåling. Han har en viktig funksjon som rådgiver i forbindelse
med utvikling av dataprogrammer innen fagområdet og skrevet
flere kompendier.
I nesten hele tiden som ansatt ved UMB har han hatt en funksjon i Kart og Plan, fra 2003 som ansvarlig redaktør. Tidsskriftet
har vært i stadig utvikling og antallet fagfellevurderte artikler har
de siste årene gått opp. De siste numrene har hatt et sidetall på
opp mot 80 sider mot vanlig 64. Inge Revhaug legger ned et stort
og viktig arbeid for å holde det høye nivået i Kart og Plan. Han har
et godt samarbeid med redaksjonsrådet og hans innsats er en forutsetning for at kvaliteten videreføres.
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