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DET KONGELIGE 
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENT 

Justis- og beredskapsdepartementet 
Postboks 8005 Dep 
0030 OSLO 

Deres l'ef Vår ref 

14/2163-
Dato 

30.09.2014 

Høring - Forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 mv. 

Klima- og miljødepartementet viser til brev av 17. juni 2014 om høring av forslag til lov om 
ikraftsetting av straffeloven 2005 mv,, og vedlagt brev fra Forsvarsdepartementet 23. april 
201 4 om bl.a. forbud mot opptak av dybdedata. 

Klima- og miljødepartementet og den øvrige miljøforvaltningen har ved vurdering av 
miljøforhold i havet og i forvaltning av hav- og kystområdene behov for best mulig kunnskap 
om havbunnen med tilhørende landskap, naturtyper og arter. Det gjøres et betydelig arbeid i 
Norge for å forbedre kunnskapen om miljø og ressurser på havbunnen. Klima- og 
miljødepartementet deltar i denne kunnskapsoppbyggingen - bl.a. gjennom 
bunnkartleggingsprogrammet MAREANO. 

Normalsituasjonen i havområdene er at det skal være bærekraftig bruk som grunnlag for 
verdiskaping, samtidig som det sikres god beskyttelse av miljøverdiene. At det bygges opp 
god kunnskap om havområdene - inkludert havbulUlen - er viktig for brukerne av havet og 
for å ivareta miljøhensyn. At denne kunnskapen gjøres tilgjengelig, er avgjørende for at 
bruken av havområdene skal foregå med det beste utgangspuukt for å unngå skade på sårbare 
og økologisk viktige miljøverdier som bl.a. koraller. Koraller, svamp og andre organismer på 
havbunnen er viktig for både natunuangfold og for produksjonen i økosystemene som vi 
høster av. Nøyaktige data om hva som finnes på havbunnen er derfor viktig for å sikre en best 
mulig forvaltning. God tilgjengelighet på slik miljøinfom1asjon vil også være i tråd med 
fonnålet i miljøinformasjonsloven. 

Klima- og miljødepartementet mener på denne bakgrunnen at dybdedata og annen 
informasjon om havbunnen som hovedregel skal være tilgjengelig for bruk. Eventuelle behov 
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for gradering av dybdedata i enkelte områder bør vurderes konkret i hvert tilfelle. Klima- og 
miljødepartementet anbefaler derfor at det ikke videreføres et generelt forbud mot opptak av 
og bruk av dybdedata. 

Vi ber om å fortsatt bli involvert i den videre prosessen med forslaget. 

Med hilsen 

Torgeir Strøm (e.f.) 
ekspedisjonssjef 

Dokurnemet er godlfjem efekrrollfsl~ og har derfor ikke lriindskrevl!t signalllr. 

Side 2 

Truls Bjørvig 
avdelingsdirektør 


