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HØRING, FORSLAG TIL LOV OM IKRAFTSETTING A V STRAFFELOVEN 2005, 
HEMMELIGHOLD AV D YBDEDATA 

I høringen inngår forslag om å videreføre dagens praksis der tilgang til dybdedata med tettere 
oppløsning enn 50 meter mellom punktene begrenses. Høringsfristen på dette forslaget er utsatt 
till.l0.2014. 

Det er foreslått at dagens praksis hvor det kan søkes om tilgang til mer detaljerte data i et 
avgrenset område videreføres. For å legge til rette for en lemping sammenlignet med dagens 
regime er det foreslått at offentlig planlegging eller lovlig næringsvirksomhet i et område er 
aktverdige grunner som kan gi grunnlag for tilgang til detaljerte dybdedata. 

Fiskeridirektoratet skal legge til rette for verdiskapning i fjordene og langs kysten. All aktivitet 
har et fotavtrykk på miljøet og det er vårt ansvar at verdiskapningen skjer på en miljømessig 
bærekraftig måte. Teknologi for å kartlegge havbunnen har lenge vært tilgjengelig og er fortsatt i 
utvikling. Vi er kjent med at utvikling av teknologi for å kartlegge havbunnen med autonome 
undervannsfarkoster er kommet langt. Det samme er utvikling av teknologi for å kartlegge de 
grunne områdene med laser fra farkoster i luften. 

Tilgang til detaljerte dybdedata er en forutsetning for å kunne utvikle fiskeri- og 
akvakulturnæringen videre på en bærekraftig måte. Kunnskapen er avgjørende for å sikre at 
virksomhet lokaliseres slik at den samlede verdiskapningen i et område kan bli så stor som mulig 
samtidig som miljøet ivaretas. En oppløsning på minimum 50 meter mellom punktene er ikke 
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tilstrekkelig til at utviklingen kan styres slik at hensynet til miljøet ivaretas på en god måte. Føre
var prinsippet som gjelder der kunnskapen er mangelfull vil dermed lede til at verdiskapende 
aktiviteter vil skje i mindre omfang enn om vi hadde tilgang til detaljerte dybdedata. Forskning er 
også i noen tilfeller avhengig av detaljerte dybdedata for å kunne få frem ny kunnskap og u tgjør 
dermed et eget formål med innsamling av slike data. 
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At det kan søkes om tilgang til detaljerte dybdedata i et avgrenset område vil selvfølgelig bidra til 
å lempe på de problemene vi står ovenfor, men det er langt fra tilstrekkelig. I høringen er tilgang 
til data fra en hel fjord eller andre sjøområder på flere hundre kvadratkilometer utelukket. 
Derimot er uttalt at data fra "noen få kvadratkilometer" vil tilfredsstille vilkåret om avgrensning. 
Områdene det kan åpnes tilgang til er altfor små til at det har noen særlig effekt. Vi trenger 
tilgang til hele fjorder og større sjøområder for å kunne drive god planlegging fremover. 
Akvakultur er eksempel på en virksomhet der tilgang til detaljerte dybdedata i hele fjorden vil 
være nødvendig for å ivareta hensynet til miljøet på en god måte. I forslaget kommer det også 
frem at formålet er å hindre sammenstilling av data fra flere områder. Dette må bety at dersom 
det åpnes for tilgang til dybdedata for en del av en fjord eller et sjøområde så vil tilgang til data 
fra tilgrensende områder avskjæres. Dette er en situasjon som i seg selv ytterligere vil undergrave 
muligheten til å drive god planlegging som dekker hele fjorder eller større sjøområder. I det 
marine miljøet er økosystemene mer dynamiske og det er ikke mulig å trekke grenser på samme 
måte som på land. Forslaget tar ikke hensyn til dette. 

Dagens praksis må revideres. Vi foreslår at bare dybdedata fra militære forbudsområder som er 
skjermingsverdige, blir gradert og dermed at alt annet blir ugradert. 

Med hilsen 

Liv Holmefjord 
fiskeridirektør 

Gunnstein Bakke 
seniorrådgiver 
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