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TILLEGGSUTTALELSE- HØRING- FORSLAG TIL LOV OM IKRAFTSETTING AV 
STRAFFELOVE 2005 MV. 

Det vises til høringsnotat vedrørende forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 mv., 
nærmere bestemt punkt 4.2.2, samt brev fra Forsvarsdepartementet datert 23. april2014 med forslag 
om videreføring av forbud mot luftfotografering og opptak av dybdedata, med høringsfrist 17. 
september 2014. Høringsfristen for spørsmålet om luftfotografering og opptak av dybdedata er 
imidlertid ved brev fra Justis- og beredskapsdepartementet datert 28. august 2014 utsatt til l. 
oktober 2014. 

Det vises også til Havforskningsinstituttets høringsuttalelse datert 3. september 2014. Nedenfor 
følger et tillegg til nevnte høringsuttalelse. 

Den økte etterspørselen fra ulike interessenter skyldes at mulighetene og behovet for å utnytte 

kystsonen er langt større enn tidligere. I tillegg etterspør forskningsmiljøene detaljerte dybdedata av 

høy kvalitet. Behovene er mange; 

Ett fremtidig kartleggingsprogram i kystsonen (K ystmareano) har til hensikt å legge 

grunnlaget for kunnskapsbasert forvaltning av kystsonen. En arealdekkende kartlegging av 

kystsonen har et verdiskapingspotensial for samfunnet på mellom 10 og 15 milliarder 

kroner. En forutsetning for at programmet skal lykkes, er at graderingsregimet tillater at 

detaljerte dybdedata blir gjort enkelt og effektivt tilgjengelig. Dagens praksis kan stoppe 

hele programmet. 

Detaljerte dybdedata innenfor 12 nautiske mil er ifølge Forsvaret det man kaller 

"skjermingsverdig". I utgangspunktet vil det si at dataene ikke er offentlige og skal graderes. Det 

betyr at det må gis tillatelse til frigivelse i det enkelte tilfelle. Brukere uten særskilt tillatelse har 
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bare tilgang til dybdedata med en detaljeringsgrad på maks ett punkt pr. 50 X 50 meter. Dette er 

altfor grovt til praktisk bruk. 

For brukerne fremstår graderingsregimet som rigid og udifferensiert. Regimet gjelder for 145 000 

km2 kystsone. Ønsker man tilgang til detaljerte dybdedata, kreves det først at man søker om 

tillatelse fra Forsvaret, og tillatelse gis normalt kun for små områder- maks 25 km2 . 

Saksbehandlingen rundt frigivelse av data er omstendelig og tidkrevende. 

Vi ber med dette på nytt om at hensynet til havforskningen og kartlegging av havbunnen, biotoper 
og bunnfauna til bruk i forvaltningen vurderes opp mot forsvarets nytteverdi av et fortsatt forbud 
mot opptak av høyoppløselige dybdedata i en egen separat utredning. 
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