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Uttalelse til høring av forskrift om opptak og bruk av informasjon om 
bestemt angitte bunnforhold 
 

Viken fylkeskommune viser til høringen av forslag til «Forskrift om opptak og bruk av 
informasjon om bestemt angitte bunnforhold m.m.», datert 13. september 2021. Forskriften 
åpner for at det i utgangspunktet blir tillatt å gjøre opptak av og benytte informasjon om 
bestemt angitte bunnforhold for arealer som er grunnere enn 30 meter, med begrensninger 
for områder dypere enn 30 meter.  

Viken fylkeskommune støtter oppmykingen av regler for tilgang til informasjon om 
bunnforhold. Vi støtter også at alle dybdedata fra områder grunnere enn 30 meter blir gjort 
tilgjengelige som høyoppløselige bunnkart.  

Vi viser til Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv, hvor verdien 
av Oslofjorden løftes opp som en fjord av regional og nasjonal interesse for vern og bruk. 
Dette er også et viktig poeng i prosjektet «Frisk Oslofjord» som planlegges videreført i et nytt 
«Frisk Oslofjord 2.0». Fylkeskommunen vil påpeke verdien av et godt kunnskapsgrunnlag som 
basis for vern og bruk, og vil særlig uttrykke at areal avsatt til marine nasjonalparker og 
verneområder i Oslofjorden tildeles et graderingsregime for informasjon på minimum 10x10 
meter som kategori UGRADERT. Dette vil kunne bidra til en mer fremtidsrettet forvaltning av 
kysten og havområdene med hensyn til bærekraft og arealkonflikter.  

Det kan bli nødvendig å peke ut særlige områder på ulike dybder, også dypere enn 30 meter, 
og med ulik morfologi til forsknings- og referansefelt, slik at kunnskap om marine endringer 
og prosesser kan studeres gjennom lengre tidsserier.  

Vi har ikke grunnlag for å foreslå konkret hvordan forskriften kan innrettes for å avklare 
hvordan denne virksomheten kan foregå uten at det blir i strid med forskriften, men ber 
departementet om å løse det. 

Vennlig hilsen 
 

Annette Lindahl Raakil 
fylkesråd for plan, klima og miljø 
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