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Høringssvar – Forskrift om opptak og informasjon om bestemt angitte bunnforhold m.m. 

 

Akvaplan-niva et forskningsinstitutt med hovedkontor i Tromsø. Akvaplan-niva er et 

datterselskap av Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA). Akvaplan-niva har rundt 130 

ansatte. Akvaplan-niva og NIVA har et av de største marinbiologiske fagmiljøer i Norge.   

 

Akvaplan-niva har i dag behov for høyoppløselige dybdedata i en rekke forsknings- og 
utredningsprosjekter.  En detaljert kunnskap om dybdedata benyttes blant annet til 
modellering av vannmasser og partikler, økologisk modellering, akvakultur, 
naturtypekartlegging samt modellering og kartlegging av miljøgifter i marint miljø. Dette 
gjelder både for fjorder og i åpne havområder.  
 
Akvaplan-niva har forståelse for at hensynet til kunnskapsbasert forskning, forvaltning og 
planlegging må balanseres mot hensynet til rikets sikkerhet. Vi ønsker likevel å påpeke noen 
elementer i denne sammenheng. 
 
I høringsnotatet er det presisert at områder grunnere enn 30 meter vil være "Ugradert" og 
dermed ikke omfattes av forskriften. Det foreslås også at områder dypere enn 30 meter med 
en større oppløsning enn 50mx50 m skal være "Ugradert". Videre foreslås det at områder 
dypere enn 30 meter med en oppløsning på mellom 50mx50m og 25mx25m skal være 
"Begrenset". Områder dypere enn 30 meter og med en oppløsning på mindre enn 
"25mx25m" foreslås at skal være "Konfidensielt".  
 
Akvaplan-niva gjennomfører prosjekter fra strandsonen i fjorder til ut i åpent hav. Det betyr 
at prosjekteten i de aller fleste tilfeller omfatter områder dypere enn 30 meter. Kysten og 
fjordsystemene er komplekse noe som ofte krever høy oppløsning når det gjelder 
datainformasjonen. Nyutviklede strømmodeller krever ofte svært høy oppløsning for å få 
best mulig resultat. Nyere teknologi gir mulighetene til å kartlegge marint miljø både når det 
gjelder bunnforhold (batymetri) og marine ressurser på en svært detaljert måte. Tilgangen til 
høyoppløslige data vil være viktig for viktig i tiden fremover.  
 
Akvaplan-niva mener derfor at en gradering av bunndata for områder dypere enn 30 meter 
kan utgjøre en utfordring for fremtidige forsknings- og utredningsprosjekter. Vi mener derfor 
at det bør vurderes å endre dybdebegrensningen til 250 meter og samtidig tillate en høyere 
oppløsning på dataene før de blir gradert.  



 

Tilgang til høyoppløslige data er svært viktig for forsknings- og utredningsprosjekter og 

Akvaplan-niva mener man må vurdere å gi forsknings- og utviklingsbedrifter mulighet til å bli 

sikkerhetsklarert slik at man kan få tilgang til data og dermed bidra til å løse samfunnets 

utfordringer. 

Det foreslås i den nye forskriften å forenkle innhenting av tillatelser ved å gi Kartverket 
muligheten til å gi aksept til innsamling av data. Akvaplan-niva støtter en slik effektivisering 
av søknadsprosessen. Vi synes likevel det virker tungvint når det er lagt opp til at all planlagt 
kartlegging må omsøkes (meldes) selv når den skjer i et "Ugradert" område. En slik 
bestemmelse bør være unødvendig. 
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