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Høringsinnspill til forskrift om opptak og bruk av informasjon om 
bestemte angitte bunnforhold 
 
Bakgrunn 
Forsvarsdepartementet har 13.09.2021 sendt forslag om forskrift om opptak og bruk av 
informasjon om bestemte angitte bunnforhold og endring av forskrift 22. juni 2018 nr. 950 
om anvendelse av lov om bestemte angitte områder, skjermingsverdige objekter og 
bunnforhold på Svalbard og Jan Mayen på høring.  
 
Utgangspunktet for forskriften er sikkerhetsmessige hensyn, men departementet opplyser at 
forskriften skal balansere sikkerhet mot næringslivets interesser og samfunnsformål. 
 
Høringsnotatet åpner for at forvaltning, næringslov og forskning kan ha behov for 
tilgang på informasjon om bunnforhold i enkelte områder. En god forvaltning er 
avhengig av godt nok kunnskapsgrunnlag. 
 
Informasjon som har lavere tetthet enn 50 x 50 meter og informasjon om bunnforhold 30  
meter eller grunnere vil i utgangspunktet være ugradert. Departementet foreslår følgende:  

 
Departementet ønsker å gjøre forskriften gjeldende også for blant annet Svalbard og Jan 
Mayen. Forskriften vil endre saksbehandlingspraksis ved at Kartverket vil behandle en 
større andel av sakene. 
 
Vurdering: 
Den 23. juni 2020 fikk Nordkvaløya-Rebbenesøya verneområdestyre forvaltningsansvaret 
for Ytre Karlsøy marine verneområde (Olggut Gálssá mearrasuodjalanguovlu). Dette 
verneområdet er på 410 km2 og består 100 prosent av sjøareal fra flomål til havbunn. Det 
meste av havområdene er dypere enn 30 meter under havoverflaten. 
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Det er gjort veldig lite kartlegging av bunnforholdene i det marine verneområdet. Og det er 
spesielt lite kunnskap om naturmangfoldet på havbunnen dypere enn 30 meter under 
havoverflaten. For eksempel i Grøtøydjupet hvor det antas å være koraller, men dette må 
kartlegges før vi vet om dette stemmer. Det vil være viktig for styret å kunne få gjennomført 
slike kartlegginger og ikke minst ha tilgang til denne informasjonen i den daglige 
saksbehandlingen. I tillegg vil kunnskapen om og forvaltningen av sjøbunnen kunne 
forbedres vesentlig ved å ta i bruk moderne kartleggingsutstyr og modellering. 
 
Forsvarsdepartementet peker selv på at forvaltning må være kunnskapsbasert. I og med at 
veldig lite er kartlagt i Ytre Karlsøy marine verneområde vil det være stort behov for 
kartlegging av både dybde, bunnforhold og geologi i tillegg til dyre- og plantelivet i dette 
området de neste årene. Det er viktig at denne informasjonen vil være tilgjengelig for styret 
og forvalterne. 
 
Styret kan per i dag få søknader om brygger, sjøkabler, anlegg, aktiviteter og annet i 
sjøområdene. På grunn av dagens regelverk vil eventuelle avgjørelsene fattes på et svært 
mangelfullt kunnskapsgrunnlag. Marine økologiske grunnkart vil gi oss verdifull informasjon 
om bunnhabitater, mulig områder med marin forsøpling og potensiale for eller faktisk 
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utbredelse av viktige arter. Og ikke minst sørge for at verneområdestyret kan beslutte 
vedtak basert på korrekt informasjon og ivareta verdiene i området.  
 
Innspill til Forsvarsdepartementet: 
Styret er svært bekymret for at forskriften vil være til hinder for bedre kunnskap, forvaltning 
og opprydding på sjøbunnen, noe som er vesentlige samfunnsinteresser som bør veie tungt 
opp mot sikkerhetshensyn. Vi har ikke grunnlag for å foreslå konkret hvordan forskriften kan 
innrettes for å avklare at denne typen virksomhet kan foregå uten at den i utgangpunktet er i 
strid med forskriften, men at departementet bes om å løse det. 
 
Det er svært viktig for god ivaretakelse av havområdene at kunnskapen om sjøbunn og 
andre marine data gjøres tilgjengelig for alle som trenger det. Og at det ikke vil være 
avhengig av en svært krevende innsynsprosess. 
 
Det bør ikke være nødvendig å søke Forsvaret hver gang det er behov for informasjon 
om bunnforhold i for marine områder. For verneområdestyret kan det være greit med for 
eksempel en digital innsynsløsning. Og det bør vurderes om innlogging for 
innsynsløsningen skal følge forvalterne som person eller styret som enhet. 
 
 
 

 

 

 

 

Kopi til: 
Karlsøy kommune Rådhusveien 41 9130 HANSNES 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark Statens Hus 9800 VADSØ 

 

Med vennlig hilsen 
 

Stine Emilie Nøding Hansen 
Verneområdeforvalter 
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