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Hvorfor tar Nasjonalbiblioteket vare på 

norske nettsider?

Pliktavleveringsloven

• Trådte i kraft 1. juli 1990

• Omfatter alle typer dokumenter uavhengig 

av medium

• Hovedkriteriet for avleveringsplikten er at et 

dokument er gjort allment tilgjengelig, dvs. 

at utgiver har en intensjon om å spre 

dokumentet ut over en privat krets

LOV

OM 

AVLEVERINGSPLIKT

FOR ALLMENT 

TILGJENGELEGE 

DOKUMENT

Av 9. juni 1989 nr. 32

http://odin.dep.no/odin/html/statskalenderen/2000/index.htm


Forskriftene til pliktavleveringsloven

§ 30, 2. ledd

Edb-dokument som er tilgjengelege ved 

direktekopling gjennom tele-, fjernsyns-, datanett 

e.l. skal avleverast i to eksemplar etter konkret 

oppmoding frå mottaksinstitusjonen i det 

einskilde tilfellet. 

http://www.lovdata.no/


Norske nettdokumenter – hva er 

avleveringspliktig etter loven?

• Alle dokumenter, dvs. hjemmesider og filer, 

som ligger på den norske delen av Internett 

(.no)

• Alle dokumenter på norsk eller dokumenter 

som er publisert av norsk utgiver på domener 

utenfor .no (.com, .org, .as etc.)

• Intranett faller utenfor loven!



Hva høster Nasjonalbiblioteket inn?

• Domeneinnhøstinger av det norske 

nettområdet én til to ganger i året

• Utvalgte nettsider høstes inn hyppigere

• Vitenskapelig publisering på nett, dvs. 

serier og rapporter (pdf)

• Tidsskrifter på nett og nettaviser



Seleksjonskriterier for innhøsting av 

utvalgte nettsider

Nettsider som dokumenterer

• Begivenheter av nasjonal interesse. Eksempel:

• Stortingsvalg, kommune- og fylkestingsvalg

• Kronprinsbryllupet

• Finanskrisen

• Olympiske leker / Paralympics

• Melodi Grand Prix Oslo 2010! 

• Norsk kultur og samfunnsliv. Eksempel:

• Norske nettaviser

• Forfatterjubileer 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/kampanjer/valg.html?id=456491
http://www.vancouver2010.com/?olympics
http://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.xn--hgman-jua.se/pages/img/logo_xl.png&imgrefurl=http://www.xn--hgman-jua.se/pages/esc.htm&h=301&w=770&sz=23&tbnid=Hs1OCy4jQ8w8KM:&tbnh=56&tbnw=142&prev=/images?q=eurovision+song+contest&zoom=1&q=eurovision+song+contest&hl=no&usg=__HmHZR-NgNWcmrH-S8pcizFeUTz4=&sa=X&ei=ldnCTKzeN4mfOvWC0YsM&ved=0CFIQ9QEwBg
http://www.aftenposten.no/


Litt historikk ….

• Selektiv innhøsting av 

enkeltdokumenter fra nettet 

t.o.m. 2004

• Innhøsting av hele den 

norske delen av Internett 

f.o.m. 2005, supplert med 

selektiv innhøsting av 

utvalgte nettsider og 

enkeltdokumenter



Antall innhøstede filer (URLer) siden 

2005

2005 2006 2007 2008 2009

310 mill. 315 mill. 280 mill. 485 mill. 20 mill.



Juridiske begrensninger for innhøsting 

og tilgjengeliggjøring av nettdokumenter

Nasjonalbiblioteket må ha konsesjon
fra Datatilsynet for innhøsting og 
tilgjengeliggjøring

Bruk av dokumentene skal være til
forskning og dokumentasjon

Brukerne må oppsøke
Nasjonalbibliotekets lokaler for å få
tilgang til nettarkivet

§



Internasjonalt samarbeid

International Internet Preservation Consortium (IIPC)

Blant deltakerne er nasjonalbibliotekene i Norden, 

Frankrike, Italia, Canada, Australia, Storbritannia, 

Library of Congress i USA og Internet Archive, USA.

www.netpreserve.org/about/index.php

http://www.netpreserve.org/about/index.php


Verktøy for innhøsting

for domeneinnhøsting

http://crawler.archive.org/

for tematiske

innhøstinger og innhøsting av enkeltsider

http://webcurator.sourceforge.net/

http://crawler.archive.org/
http://webcurator.sourceforge.net/
http://crawler.archive.org/
http://webcurator.sourceforge.net/


Utfordringer med Web Curator Tool og 

Heritrix
Begrensninger

• Får ikke med passordbeskyttede sider

• Får ikke med informasjon i databaser

(deep web)

• Vanskelig å få komplekse sider helt perfekt 

Positive sider

• Web Curator Tool er brukervennlig

• Enkelt å sjekke kvaliteten på innhøstingen



En titt inn i nettarkivet …















Oppsummering

Nasjonalbiblioteket tar vare på norske 

nettsider med hjemmel i 

pliktavleveringsloven

Domeneinnhøsting kombineres med 

selektiv innhøsting

Innhøsting av nettsider og framvisning 

av nettarkivet krever konsesjon fra 

Datatilsynet
Foto: Andreas B. Wilse


