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Fiskebåt viser til ovennevnte høring og ønsker kun å kommentere punkt 4.2.2 i 
høringsnotatet som angår videreføring av forbud mot luftfotografering og opptak av 
dybdedata. 

Fiskebåt mener forslaget om å forby bedre oppløsning enn 50 meter innenfor Norges 
Territorialfarvann, i realiteten er en betydelig innskjerping i forhold til dagens regelverk 
siden dette ikke håndheves. Etter det vi forstår har Forsvaret ikke fo rsøkt å stoppe 
utvikling og salg av "fiskeri plottere". Denne virksomheten har pågått siden slutten av 90-
tallet. Forslaget vil kriminalisere en hel næring og fremstår som svært lite gjennomtenkt 
med dagens teknologi. Fiskebåt kan heller ikke akseptere en ordning med 
dispensasjoner da slike data må kunne brukes fritt. 

Moderne fiskeriplottere som Olex og MaxSea har tjenester der ekkoloddata (dybde) 
samles inn av abonnenter og videredistribueres på en slik måte at alle data settes 
sammen. En får da et finmasket bilde av aktuelle havområder. Et stort antall brukere, 
sikrer tett med punkter og bedre kart i 2D og 3D. Ved Svalbard og flere steder langs 
norskekysten er det ordinære kartgrunnlaget dårlig og fiskeri plotterne er derfor viktige 
korrektiv for å sikre trygg navigering. 

Fiskeri plottere er viktige redskap for fiskere. Oppløsningen er da langt bedre enn 
"tillatt" og er stort sett 5 meter eller bedre langs hele norskekysten. Dybdeinformasjon 
benyttes av fiskerne aktivt til å sette redskap i sjøen på de erfaringsmessig beste 
fiskeplassene og for å hindre å sette på plasser med hefte etc. For trålflåten er dette 
viktig informasjon for å hindre riving av nøter, fastkjøring m.m .. 

Fiskebåt har problemer med å se hensikten med å skjerpe inn regelverket, all den tid 
dybdeinformasjon for hele norskekysten er kjent. Brukere har fri tilgang til slik 
informasjon og om fremmede makter ønsker det, har de mest sannsynlig allerede sikret 
seg tilgang. Det eneste en kan oppnå med lovforslaget, vil derfor være å frata brukerne 
et viktig redskap. Både fiskere, havforskere, oppdrettere, entreprenører, 
kommuneplanleggere, havnevesen m.fl. bruker dybdedata med høy oppløsning. 

Fiskebåt ber på bakgrunn av ovennevnte om at restriksjoner på innsamling av 
dybdedata ikke tas med i den nye loven. 

Vennlig hilsen 

FISKEBÅT 

Fiskebåt l Røysegata 15, N0-6003 Ålesund, NORWAY l •47 70 10 14 60 l fiskebat@fiskebat.no www.fiskebat.no 



Tor Are Vaskinn 

Kopi: Forsvarsdepartementet 

Nærings- og fiskeridepartementet 

Samferdselsdepartementet 

Norges Fiskarlag 

Fiskebåt l Røysegata 15, N0-6003 Alesund, NORWAY l +4770 10 14 60 l fiskebat@fiskebat.no 

Beate Nørvåg 

www.fiskebat.no 


