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Svar på høring om forskrift om opptak og bruk av informasjon om bestemt angitte 

bunnforhold 

 

Vi viser til høringsbrev av 13. september 2021 om forskrift om opptak og bruk av informasjon om 

bestemt angitte bunnforhold 

Norske havområder trues i økende grad av en rekke faktorer som stigende havtemperaturer og 

surere hav, tap av dyreliv og ødeleggelse av leveområder, samt forurensing og forsøpling. Dette 

er trusler mot naturen og dermed også samfunnet på lik linje med militære trusler, spesielt for en 

havnasjon som Norge.  

Tiåret vi er inne i er av FN utropt til tiåret for havforskning og tiåret for økosystemrestaurering. 

Samtidig har vi en rekke bærekraftsmål vi skal oppnå innen 2030 som er avhengige av rike og 

rene hav. I år vil det også komme nye, mer ambisiøse mål for å ta vare på naturen i havet 

gjennom avtalen som er tiltenkt å komme på plass i Kunming. Norge har tatt globalt lederskap 

på hav og Høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi (også kalt havpanelet), ledet av 

Norges statsminister, understreker hvor viktig kunnskap om havene er for å løse utfordringene vi 

står overfor. Da er det viktig at vi har mulighet til å skaffe den kunnskapen som trengs. WWF 

Verdens naturfond (heretter omtalt WWF) er derfor negativ til begrensingene på forskning og 

kunnskapsinnhenting som foreslås innført gjennom forskrift om opptak og bruk av informasjon 

om bestemt angitte bunnforhold. 

WWF støtter Havforskningsinstituttets svar om at «forskriften vil kunne få negative konsekvenser 

for innsamling av det samfunnsnyttige kunnskapsgrunnlaget som skal bidra til blå vekst og 

bærekraftig forvaltning av ressurser og miljøet i Norges kystsone».  

Videre er vi bekymret for konsekvensene for norsk miljøforvaltning av kyst- og havområder og 

støtter nasjonalparkstyrene i Ytre Hvaler og Færder som skriver at de «er bekymret for at 

forskriften vil være til hinder for bedre kunnskap om og forvaltning av sjøbunnen i  
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nasjonalparken, samt opprydding. Det er vesentlige samfunnsinteresser som bør veie tungt opp 

mot sikkerhetshensyn». 

WWF støtter også NTNUs bekymringer for den foreslåtte forskriftens påvirkning på 

teknologiutvikling, innovasjon og utdanning. Som beskrevet i deres høringsnotat er bruk av 

målinger fra sjøbunnen og tilhørende modeller nødvendig for autonome og fjernstyret farkoster 

som brukes av både forskere, studenter og miljøforvaltningen. Dette datagrunnlaget trengs for å 

ivareta natur og miljøhensyn, og sikre god kompetanse for fremtidens arbeidstagere. 

WWF ber regjeringen trekke forslaget, alternativt komme tilbake med et forslag som sikrer 

fremtidig spillerom for kunnskapsinnhenting, forskning, forvaltning og innovasjon. WWF mener 

en betydelig styrking av kunnskapen om hvordan arter i havet påvirker hverandre og påvirker og 

påvirkes av sine leveområder er avgjørende for en miljømessig god kyst- og havforvaltning. 

Denne kunnskapen må være åpent tilgjengelig slik at våre beslutningstakere kan fatte vedtak 

med bakgrunn i de mest nøyaktige vurderingene fra landets ledende havforskere. 

 

På vegne av WWF, 
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