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Høring om rapportering av aktivitets- og posisjonsdata fra alle fartøy under 15
meter, samt noen endringer for fartøy over 15 meter
Vi viser til brev av 29. mai 2020 angående høring om rapportering av aktivitets- og
posisjonsdata fra alle fiske- og fangstfartøy under 15 meter, samt endringer for
fiske- og fangstfartøy over 15 meter.
Kystverket er generelt positive til forslaget. Utvidelsen av datainnsamlingen vil gi
utvidet mulighet til å bruke data til trafikk- og risikoanalyser. I tillegg ser vi at et
bedre datagrunnlag, både i forhold til hyppigere frekvens for rapportering og
inkludering av alle fartøy, vil kunne være positivt i beredskapssituasjoner.
Presentasjonen av AIS i dokumentet er grundig og beskrivelsene av ulemper og
fordeler ved bruk av AIS er korrekt.
For informasjon opererer Kystverket per i dag 12 AIS-basestasjoner i Finnmark.
Stasjonene i Laksefjord og Porsangsfjorden er etablert ila de siste to årene. Lenger
sør er det også etablert stasjoner på Åndalsnes, ved Førde og Leirfjorden nord for
Bodø de siste to årene. Det er likevel enkelte dekningshull i Finnmark og ellers
langs kysten hovedsakelig i indre fjordstrøk. Kystverket bygger fortsatt nye AIS
basestasjoner basert på behov og prioritering av innspill fra ulike brukere. Om Fdir
skulle ønske det kan Kystverket og Fdir ha en nærmere dialog rundt disse
prioriteringene inkludert dekning spesifikt for AIS klasse B utstyr som sender
svakere signaler enn AIS klasse A.
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