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Høring – Forskrift om opptak og bruk av informasjon om bestemte  
angitte bunnforhold 
 

Fiskebåt viser til ovennevnte høring der Forsvarsdepartementet ønsker å legge omfattende 

begrensninger på adgangen til innsamling av dybdeinformasjon og andre bunndata, innenfor 
territorialfarvannet til Norge, Svalbard og Jan Mayen. Restriksjonene er foreslått å gjelde for dyp 

større enn 30 meter innenfor territorialfarvannet, der en som hovedregel ikke kan samle inn data 

med en nøyaktighet større enn 50*50 meter. 

 

Fiskebåt er sterkt kritiske til forslaget og viser til at den informasjon som Forsvarsdepartementet 

ønsker å skjerme, allerede i årevis har ligget åpent ute på ulike tjenester. Det vises her blant annet 

til innsamling av dybdeinformasjon fra kartplottere. Data innsamlet fra ekkoloddene som benyttes 

av fiskeflåten har langt større oppløsning enn 50*50 meter, og Fiskebåt stiller seg derfor undrende 

til at departementet velger å fremme dette forslaget. 
 

For fiskeflåten er nøyaktige bunndata viktig for utøvelsen av fiske, særlig for fartøy som fisker med 

bunnberørende redskaper. Dette gjelder både data om bunntopografi, og informasjon om bunnens 

hardhet og øvrige beskaffenhet. Slik informasjon er viktig både for å forebygge slitasje og brukstap, 

men også for å utøve fisket mest mulig effektivt ettersom bunnbeskaffenheten har stor betydning 

for hvor fisken samler seg. I et miljøperspektiv er bunndata av stor betydning for å hindre tap av 

vegn, og for at fiske skal kunne foregå så effektivt som mulig, med minst mulig oljeforbruk. 

Dårligere bunndata vil kunne føre til tap av vegn, samtidig som det vil være mer krevende å finne 

igjen tapte redskaper. Nøyaktig bunninformasjon er viktig både i forhold til sikker navigasjon, men 

også for å hindre fastkjøring av trål eller tråldører. Fastkjøring kan i seg selv være en 
sikkerhetsrisiko. For fiskerne er det derfor helt avgjørende at de kan opparbeide og videreutvikle 

et erfaringsgrunnlag gjennom å lagre ekkoloddregistreringer i kartplotterne.  

 

Innenfor Norges territorialfarvann foregår det som hovedregel ikke fiske med stormasket trål, men 

fiske med snurrevad, garn, line og teiner er utbredt. I tillegg fisker mindre reketrålere inne på 

fjordene.  

 

På Svalbard er det i hovedsak havreketrålerne som drifter innenfor øygruppens territorialfarvann. 

Reketrålflåten har et særlig behov for å samle inn bunndata fra eget utstyr, og dele data fra andre 
fiskefartøy. Fisket foregår over svært store områder, men hvor enkelte områder utpeker seg med 

høyere fangstrater på grunn av topografiske forhold.  

 

Sjøkartleggingen fra Kartverkets side er i mange tilfeller dårlig og delingstjenester fra leverandører 

av plottere har derfor stor betydning for å kunne drifte sikkert på fjordene på Svalbard.  

 

Fiskeflåten benytter i stor utstrekning lagring av data fra enkeltstråle og multistråle ekkolodd med 

langt bedre oppløsning enn 50*50 meter. Tjenester der en lagrer egne bunndata og i tillegg får 

tilgang på andres data (crowdsourcing), er vanlig i fiskeflåten. I høringsnotatet heter det at 



 

 

forskriften ikke er ment å ramme utstyr brukt til fiskeleting og/eller navigasjon, men et slikt unntak 

fremkommer ikke av forslag til forskrift. I forslaget er det riktig nok mulig å søke om tillatelse til 

å gjøre opptak og myndighetene har mulighet til å avgradere informasjon, men dette gir ingen 

forutsigbarhet for flåten.  
 

Fiskebåt mener de strenge bestemmelsene i utkast til forskrift vil begrense mulighetene for 

fiskeflåten til å etablere nyttige verktøy for innsamling av fiskeridata og vil derfor være i strid med 

fiskernes interesser. Forskriften vil gjøre det vanskelig å utvikle nye støttefunksjoner for fiske, 

samtidig som det er uklart om dagens datainnsamling i flåten faktisk er lovlig. 

 

Fiskebåt vil primært avvise forskriften i sin helhet, da Forsvaret med dette legger svært tyngende 

begrensninger på det sivile samfunn. Subsidiært forventer vi at det innføres et unntak for utstyr 

som benyttes på merkeregistrerte fiskefartøy.  

 
Ved å begrense muligheten for å samle inn og bruke bunndata, stopper en også mulighetene for å 

utvikle nye og forbedrede tjenester for næringene som lever av og med havet. Fiskebåt har 

forståelse for at det kan være anlegg og installasjoner på norskekysten som Forsvaret har behov for 

å skjerme, men dette må eventuelt kunne løses ved å innføre lokale begrensninger i utvalgte 

områder kystnært.   
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