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HØRING - FORSLAG TIL LOV OM IKRAFTSETTING A V STRAFFELOVEN 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. april 2014 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. 

Havforskningsinstituttet har ikke tilstrekkelig grunnlag for å bestride Forsvarsdepartementets 
vurdering av om hvorvidt det av sikkerhetspolitiske hensyn er behov for gradering av dybdedata for 
nære kystområder. Imidlertid registreres det at i straffelovens delutredning Ill- NOU 2002:18 
Rikets sikkerhet - gikk et utvalg inn for å oppheve lov om forsvarshemmeligheter § 3 da 
bestemmelsen har et foreldet preg. 

Havforskningsinstituttet generelt og MAREANO-programmet v/Havforskningsinstituttet spesielt er 
og vil bli rammet av et eventuelt fortsatt forbud mot opptak av høyoppløselig dybdedata. Data som 
Havforskningsinstituttet per i dag samler inn om bunnen innenfor 12-mila kan ikke ha større 
oppløsning enn 50 meter, noe som er svært hemmende for vår forskning og kartlegging av 
havbunnen, biotoper og bunnfauna til bruk i forvaltningen. 

På denne bakgrunn påpeker vi at det ikke er foretatt en åpen drøfting av forvaltningens behov for 
data opp mot forsvarets behov for hemmelighold. Vi ber med dette 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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