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Høringsuttalelse - videreføring av regimet for graderte dybdedata 

Vi viser til høringsnotat for ikraftsetting av straffeloven av 2005 mv. oversendt 16. juni 2014 
samt brev der det gis utsatt høringsfrist til l. oktober 2014 for spørsmål knyttet til 
videreføring av forbud mot luftfotografering og opptak av dybdedata. 

Den økende aktiviteten langs kysten, både knyttet til næringsutvikling og ivaretakelse av 
naturverdier, krever en stadig mer kunnskapsbasert forvaltning. For å utløse 
verdiskapningspotensialet som ligger langs kysten må tilgjenglig kunnskap tas i bruk. Videre 
må ny teknologi og metodikk utvikles for å bygge ut den kunnskapen som allerede foreligger. 
Denne kunnskapen bør som prinsipp i tillegg være lett tilgj engelig både for brukere og 
forvaltn ingen av kystområdene. 

Regimet for gradering av dybdedata med tettere oppløsning enn 50x50 meter er til hinder for 
fremtidig verdiskapning og effektiv bruk av våre kystområder. 

Regjeringen har en målsetting om å øke sjømatproduksjonen. En slik utvikling vil kreve 
detaljert kunnskap om spesielt bunntopografi og strømforhold for optimal lokalisering av 
oppdrettsanlegg. Det vil i den sammenheng ikke være tilstrekkelig kun å se på enkeltanlegg. 
Man må se på samvirkeeffekter og interaksjon mellom flere anlegg i større områder med 
tanke på risikoreduksjon knyttet til miljøpåvirkning og mulig spredning av 
smittestoff/parasitter. For å kunne identifisere de beste lokalitetene for oppdrett kan man ikke 
basere seg på dybdemåling av enkelte "frimerker" langs kysten. Forvaltningen trenger å 
kunne se helheten i større områder for å oppnå en hensiktsmessig arealstruktur for en 
voksende havbruksnæring. 

Havforskningsinstituttet (HI) med samarbeidspartnere har utarbeidet et program, Kyst-
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Mareano, som har til hensikt å legge grunnlaget for en mer kunnskapsbasert forvaltning av 
kystsonen. Programmet, som er under utvikling men ikke besluttet, omfatter en arealdekkende 
kartlegging av kystsonen og har et stort verdiskapningspotensial. En viktig forutsetting for at 
programmet skal lykkes er at graderingsregimet tillater at detaljerte dybdedata blir gjort enkelt 
og effektivt tilgjengelig. 

Nærings- og fiskeridepartementet etterlyser at også andre samfunnsbehov som forskning, 
næringsutvikling og kystforvaltning inkluderes i en balansert avveining opp mot forsvarets 
behov for en videreføring av dagens generelle graderingsregime for dybdedata ut til 12 
nautiske mil. 

Et annet moment som bør inkluderes i vurderingen er i hvilken grad slike data av ulike 
årsaker allerede er kompromittert. Det bør stilles spørsmål ved om et slikt strengt 
graderingsregime er hensiktsmessig i den grad den graderte informasjonen allerede er frigitt, 
var tilgjengelig tidligere eller faktisk er oppmålt uten lovlig adgang. Som en illustrasjon 
nevner vi følgende eksempler: 

a) Området mellom 4 nautiske mil og 12 nautiske mil var tidligere ikke omfattet av 
graderingsregim et 

b) Multistråleekkolodd for detaljert oppmåling er i utstrakt bruk i fiskerinæringen, og er i 
økende grad installert på fritidsbåter 

c) Innsamlet dybdedata deles i utstrakt grad gjennom såkalte crowdsourcing-løsninger 
som Olex 

d) Infmmasjon om til dels omfattende områder er allerede frigitt til børsnoterte selskaper 
og vil måtte frigis til andre som ev. søker om samme informasjon (dersom praksis skal 
være i samsvar med prinsippet om likebehandling). 

Nærings- og fiskeridepartementet etterspør avslutningsvis konkrete vurderinger av alternative 
løsninger som for eksempel å gradere enkelte sensitive områder fremfor å videreføre et strengt 
graderingsregime som gjelder hele kysten. 
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