
 

Automatisk indhentning af oplysninger om statslige myndigheders digitale 

publikationer - projektafslutning 

Formål 

Ved projektstart havde DAB Ifølge cirkulære 66, 2012 til opgave at indsamle, registrere og tilgængeliggøre 
publikationer fra statslige institutioner. Det drejer sig om udgivelser fra ca. 120 departementer, styrelser, 
direktorater og lignende institutioner. Disse institutioner udgiver skønsmæssigt ca. 2.000 digitale 
publikationer om året. 

Projektets formål var udvikling af en automatiseret model for indsamling og registrering af oplysninger om 
publikationer udgivet af statslige institutioner. Udtrække metadata om udgivelserne til et system og 
omforme dataene til en katalogpost i DABs bibliotekskatalog. Projektet skulle komplementere det allerede 
etablerede samarbejde med Det Kgl. Bibliotek (KB) omkring tildeling af PID’er (persistent identifiers) til 
statslige publikationer, hvor de statslige publikationers tilgængelighed er sikret ved tildeling af en 
permanent url.

Baggrund for projektet 
Som centraladministrationens bibliotek har DAB siden slutningen af 1970’erne registreret 
centraladministrationens egne publikationer og har de senere år været opmærksom på den stigende 
mængde publikationer, der udgives i digital form. Det er helt op til den enkelte udgiver at beslutte, hvor 
længe publikationerne skal kunne findes på deres egne hjemmesider. Så hvis udgiverne mener, at en 
publikation er uaktuel eller har pladsmangel på serveren, kan de slette publikationen. Sletning af 
publikationer forekommer ofte, når institutioner nedlægges, sammenlægges, eller ændrer navn og dermed 
også web-adresse. Institutioner skifter med mellemrum soft- eller hardware, og dette kan ligeledes 
medføre, at publikationer slettes. 

De centraladministrative institutioner har mulighed for selv at udfylde og indsende såkaldte 
anmeldelsesblanketter til DAB på digitale publikationer, der efterfølgende bliver registreret i Statens 
Netbibliotek/DABs bibliotekskatalog. Det er dog kun få institutioner, der benytter blanketten.  
På trods af, at der fra DABs side er gjort en stor indsats for at udbrede kendskabet til blanketten, har det 
ikke har gjort den store forskel i institutionernes indberetningsadfærd. For at råde bod på dette bruger DAB 
mange personaleressourcer på at gennemgå statslige hjemmesider for at tjekke for digitale publikationer, 
som ikke er blevet anmeldt.  
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Projektbevilling 
Projektbevillingen fra DEFF lød på 300.000 kr., og blev givet i 2012. Hele bevillingen er ikke brugt, da 
projektet blev justeret efterfølgende. 

Projektgruppe:  
DAB: Susanne Weimann, Kirsten Lauritzen samt andre medarbejdere ad hoc. 
Eksterne deltagere: Headnet, Det Kgl. Bibliotek, Aarhus 

Projektforløb  

Da DAB ikke er besiddelse af de it-tekniske kompetencer til at løfte projektet, var det en forudsætning for 
gennemførelse, at det var muligt at finde eksterne samarbejdspartnere, der kunne indgå i projektet. 
Gennem årene har DAB drøftet projektet med en lang række leverandører (KB, Google, Rosendahl Schultz 
m.fl.), uden at kunne finde eksterne samarbejdspartnere. Årsagen til dette er formentlig, at det ikke alene 
er vanskeligt at udvikle det rette materialesporings- og indhøstningssystem; der er også en lang række 
udfordringer i registreringen, opbevaringen og tilgængeliggørelsen af materialet.  

På baggrund af drøftelserne med både eksterne leverandører, og indhentning af erfaringer fra 
internationale aktører vurderede projektgruppen, at det ikke vil være hverken muligt eller ønskværdigt, at 
indhøste og registrere publikationerne automatisk. Der er ganske enkelt for mange risikomomenter i denne 
proces, at det er ikke muligt at undgå momenter af manuelt arbejde i forbindelse med selve registreringen i 
bibliotekskatalogen. Det blev derfor besluttet, at fokusere på den automatiske indhøstning af metadata 
med en manuel inddatering i bibliotekskatalogen.  

 
 I 2016 åbnede der sig en mulighed for igangsættelse af projektet, med Det kgl. Bibliotek Aarhus som 
deltager. Der blev indgået en aftale, hvor de tilbød at indgå i projektet, da de så en mulighed for at 
Kulturarvsclusteret og dataindsamling fra Netarkivet, kunne løse en del af projektet:  

På daværende tidspunkt blev projektet skitseret således: på baggrund af input fra DAB med relevante 
domæner (statslige myndigheders hjemmesider), filtyper (pdf’er) hentes output fra den nye applikation på 
Kulturarvsclusteret. Der genereres en liste over nye URL’er der matcher de input-kriterier der er givet – 
med relevante tekniske metadata (timestamp, mimetype, checksum). Eventuelt udtrukket metadata fra 
PDF-filernes indhold. Listen skal også vise de metadata som Netarktivet.dk har kunnet udtrække til hvert 
dokument. Om muligt skal der også vises et udsnit af publikationens tekst og et "thumbnail" af forsiden for 
publikationen, så der mulighed for at frasortere irrelevante publikationer. 

DAB skulle finde en partner der kunne udvikle et system, der kunne gennemlæse listen med metadata, som 
modtages fra netarkivet.dk. Til det valgtes firmaet Headnet.  
 
Da projektet endelig gik i gang blev projektet af flere årsager justeret til, at Det kgl. Bibliotek Aarhus 
overført data til Headnets løsning primært bestående af data om pdf’er fra Netarkivet, med den 
domæneafgrænsning som DAB har ønsket. Afgrænsningen har været statslige myndigheder 
(departementer og styrelser). Overførelsen udstiller et API hvor der gives en startdato og der returneres et 
resultat som afgør om Pdf’er skal overføres eller om den allerede er blevet overført til DAB.  
 
Der har været foretaget flere testudtræk af relevante data fra udvalgte statslige myndigheder for at 
vurdere relevansen af dataene. Det har løbende været en udfordring at få justeret ønskede 



 

domæneafgrænsning. I projektet er der fokuseret på at få metadata om nye udgivelser og publikationer i 
pdf-format. Pressemeddelelser og wordfiler ønskes frasorteret, ligesom der ikke er ikke foretaget 
retrospektive høstninger 

Headnets indsats i dette projekt har som nævnt været at udvikle et semi-automatisk web baseret støtte 
løsning, der kunne gennemlæse listen med metadata, som modtages fra Netarktivet.dk. De hentede data 
fra Netarkivet præsenteres i en overskuelig liste. Listen viser de metadata som Netarktivet.dk har kunnet 
udtrække til hvert dokument. Om muligt vises et udsnit af publikationens tekst og et "thumbnail" af 
forsiden for publikationen, så der mulighed for at frasortere irrelevante publikationer. Der er udviklet et 
miljø, hvor indsamlede url’er kan behandles. Herfra hentes data (titel, url, udgiver, år) om statslige 
publikationer som så manuelt bliver registreret i DABs bibliotekskatalog (se udsnit af løsningen i bilag 1). 

Udfordringer:  
Som beskrevet har der været mange udfordringer undervejs, som også afspejles af det lange projektforløb. 
Da projektet var i gangsat var den største udfordringer at optimeret høstningen, så kun data om relevante 
publikationer blev høstet. 

Da der høstes på arkiveret materiale er det hændt, at links til til pdf’erne ikke fungerer på det levende net, 
når dataene skal registreres i DABs bibliotekskatalog, hvis udgiver har allerede har slettet publikationen, så 
det er aftalt at i sådanne tilfælde kan afhjælpes med at en medarbejder i DAB har adgang til Netarkivet. 

Det er ikke besluttet om projektet skal sættes i drift, da det pt er uafklaret hvorvidt DAB forsat skal 
varetage opgaven med registeringen af statslige digitale publikationer efter at DAB blev ressortoverført til 
Det Kgl. Bibliotek pr. 1. januar 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilag 1: 

Fra startsiden gennemgås de høstede ”publikationer”, som er overført fra Netarkivet. Fra startsiden pushes 
”publikationerne videre til andresider, afhængig af, om de skal registreres eller ekskluderes, hvis de evt. 
falder uden for domæneafgræsning m.m. 

 

 

 

 

 

 



 

Udsnit af startsiden: 

 

 


