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HØRING - RAPPORT FRA STATENS KARTVERK OM DET OFFENTLIGE
KARTGRUNNLAGET - INNHOLD, RUTINER OG ANSVAR

Viser til høringsbrev datert 24.5.2012 (SAK 201004627-/MD) vedrørende Høring —rapport fra
Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget. Innhold, rutiner og ansvar.

Havforskningsinstituttet er positiv til forslagene i rapporten.

Foreslåtte datasett til det offentlige kartgrunnlaget

Havforskningsinstituttet sin tilbakemelding er at datasette-koraller absolutt bør være med i det
offentlige kartgrunnlaget slik det er foreslått i rapporten. Fordi utbredelsen til korallene er langs
hele norskekysten og i mange fjorder, er det av interesse for mange brukere i for eksempel spørsmål
om arealbruk. Datasettet er landsdekkende, der tre verneområder, åtte godt dokumenterte
korallområder (flater) og 236 dokumenterte rev (punkt) ligger innenfor Plan og bygningslovens
virkeområder. Datasettet blir fortløpende oppdatert når nye korallrev blir dokumentert.

Når det gjelder datasettet sårbare naturtyper, som består av flere kartlag som koraller, svamper og
sjøfjærbunn, mener Havforskningsinstituttet at datasettet bør være med i listen over mulige
framtidige datasett i det offentlige datagrunnlaget, slik det er foreslått i rapporten. Datasettet er et
resultat av MAREANO kartleggingen, som foregår primært utenfor Plan- og bygningslovens
virkeområder, men noe sporadisk kartlegging i kystnære strøk er foretatt. Datasettet sin dekning
utvides i takt med MAREANO kartleggingen, men vil kun kartlegge kystnære strøk, når værforhold
forhindrer kartlegging til havs. Datasettet vil være aktuelt når større områder innenfor Plan og
bygningslovens virkeområder er kartlagt.

For at kravene til dokumentasjon og standardisering til kartdatasettene som er foreslått i rapporten
skal bli oppfylt må Havforskningsinstituttet standardisere kartdatasettene etter sosi standarden, lage
produktark og produktspesifikasjon, dekningskart, brukerveiledning for datasett og tjenester,
presentasjonsregler og legge ut metadata.
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