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HØRING- FORSLAG TIL LOV OM IKRAFTSETTING AV STRAFFELOVEN 
2005 MV. 

D et vises til høringsnotatet vedrørende forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 mv., nærmere 

bestemt punktet om videreføring av forbud mot luftfotografering og opptak av dybdedata, med 

høringsfrist 1. oktober 2014. 

Norsk insitutt for vannforskning (NIVA) har ikke grunnlag for å uttale seg om behovet for videreføringen 

av forbudet ut fra sikkerhetspolitiske hensyn. NIVA vil derfor kun uttale seg om hvordan dette vil påvirke 

aktivitene som foregår innen de områder der NIVA er involvert. 

Det er et stadig større fokus på verdiskaping i kystsonen. For å få til dette på en god måte trengs gode 

verktøy for å planlegge infrastruktur og aktiviteter, inkludert akvakultur og høsting, energiproduksjon, 

massedeponering, traseer for strømkabler og VA-ledninger og annet. Et viktig verktøy i denne 

sammenheng er kunnskap om bunn- og terrengforhold og utbredelsen av arter og naturtyper. Her nevner 

vi f.eks. det pågående Nasjonalt program for kartlegging av biologisk mangfold - kyst, et program 

finansiert av I<lima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. 

En viktig pilar i verktøyet man trenger for økt verdiskaping er gode marine geodata, spesielt dybdedata. 

Forsvaret, Kartverket og andre institusjoner har etter hvert samlet inn dybdedata av god oppløsning og 

kvalitet, noe som er ekstremt viktig i arbeidet der bruk av kart, terrengmodeller, 3D-visulalisering og 

utbredelsesmodellering er sentralt. 

Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Havforskningsinstituttet (HI) , N orges geologiske undersøkelse 

(NGU) og Kartverket har tatt initiativet til Kyst-Mareano, et nasjonalt samarbeid for å samle og formidle 

kunnskap rettet mot forvaltningen på en kostnadseffektiv måte. Målet er at resultatene fra kartleggingen 

skal formidles gjennom lett tilgjengelige og standardiserte kart- og datatjenester. 

Graderingsregimet er i dag en utfordring, og vil sette begrensninger for det arbeidet og de 

formidlingsløsningene som et eventuelt Kyst-Mareano vil ha behov for. Vi ser at sikkerhetsutfordringene 

ved bruk av ny teknologi og de mulighetene dette gir må veies mot det behovet samfunnet har for å få 

tilgang til gode dybdedata av høy oppløsning og kvalitet for større områder og på en måte som gjør at 

dataene blir tilgjengelig for prosjekter og programmer når disse pågår. 
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NIVA mener at det fortsatt er et behov for at en åpen drøfting av dette temaet skjer sammen med 

relevante institusjoner innen kartlegging, overvåking, forskning, forvaltning, planlegging og verdiskaping. 

NIVA foreslår også at forslaget om videreføring av et generelt forbud mot luftfotografering og opptak av 

dybdedata ikke tas til følge, men at man kun graderer dybdedata fra militære forbudsområder som er 

skj errningsverdige. 
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