Til Styringsgruppen for helhetlig forvaltning av norske havområder
Fra Faglig forum for norske havområder
13.februar 2015

Rapportering for arbeid gjennomført i 2014
Det nye Faglig forum for helhetlig og økosystembasert forvaltning av norske havområder (heretter
kalt Faglig forum) ble formelt etablert med et innledende oppstartmøte avholdt hos
Miljødirektoratet i Trondheim 12.februar 2014.
Deltagere
Faglig forum består av representanter fra følgende etater:
Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Kartverket, Kystverket, Miljødirektoratet, Nasjonalt
institutt for ernærings- og sjømatforskning, Norges vassdrags- og energidirektorat, Norsk
Polarinstitutt, Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, Sjøfartsdirektoratet og Statens strålevern. I tillegg
deltar leder/sekretær fra Overvåkingsgruppen.
Faglig forum ledes av Miljødirektoratet. Miljødirektoratet er også, sammen med Norsk Polarinstitutt,
sekretariat for gruppen.
Møtevirksomhet 2014
I tillegg til oppstartsmøtet, er det gjennomført 3 heldagsmøter i Faglig forum i 2014: 27.mai,
25.september og 25.november. Det er ført referater fra møtene som er videresendt til
Styringsgruppen.
Hovedoppgaver 2014
Våren 2014 fullførte Faglig forum for Norskehavet, arbeidet med det faglige grunnlaget for
oppdateringen av forvaltningsplanen for Norskehavet, i tråd med sitt mandat. Faggrunnlaget ble
oversendt Styringsgruppen i mai. Faglig forum avventer tilbakemelding fra Styringsgruppen på
endelig offentliggjøring og publisering av faggrunnlaget.
Hovedoppgavene for det nye Faglig forumet har vært følgende:





Utvikling av et arealverktøy i samarbeid med BarentsWatch. I henhold til opprinnelig plan
skal arealverktøyet være operativt innen 2016. Det er opprettet en arbeidsgruppe bestående
av BarentsWatch, Miljødirektoratet og Kartverket som jobber med en prosjektplan for
organisering og gjennomføring av arbeidet. Det er utarbeidet en første versjon av
arealverktøyet til bruk videre i forvaltningsplanarbeidet. På grunn av et uavklart
ambisjonsnivå og utfordring i forhold til organisering av arbeidet, har arbeidet gått sakte
frem. Arbeidsgruppen har presentert en prosjektplan for Faglig forum som Faglig forum ikke
har godkjent. Faglig forum venter på en avklaring fra Styringsgruppen knyttet til rammevilkår,
ambisjonsnivå og innsats fra Faglig forum på oppdraget. Prosjektplanen oversendes
Styringsgruppen når den er behandlet og godkjent av Faglig forum.
Fremlegge forslag til videre organisering og arbeid med risiko for Styringsgruppen innen
15.oktober. Gjennomført i henhold til plan.
Fremlegge forslag til videre organisering og arbeid med verdiskaping for Styringsgruppen
innen 15.oktober. Gjennomført i henhold til plan.
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Fremlegge forslag til opplegg for å sikre medvirkning fra interessenter for Styringsgruppen
innen 15.oktober. Gjennomført i henhold til plan.

Faglig forum venter ved rapporteringstidspunkt på avklaring fra Styringsgruppen på flere av
arbeidsoppgavene.
Det er godt med tid før neste revideringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten. Faglig
forum ønsker nå å benytte muligheten til å se nærmere på ambisjonsnivået og sitt ansvarsområde i
henhold til mandatet, samt finne hensiktsmessig arbeidsform. Det har også blitt diskutert hvilke
oppgaver som ligger til Faglig forum de nærmeste årene og hvordan man best skal ta fatt på disse.
Egen nettside: havforum.no lanseres våren 2015
I forlengelse av oppdraget i å sikre medvirkning har Faglig forum satt i gang arbeidet med å opprette
en nettside for formidling av forvaltningsplanarbeidet. Målsettingen er å samle all relevant
informasjon om pågående og tidligere prosesser i forvaltningsplanarbeidet. Dette vil også være en
formidlingskanal som vil tilrettelegge for medvirkning fra interessenter. Internettsiden
Miljøstatus.no, skal fortsatt være hovedkanal for formidling av faglige resultater. Nettadressen vil
være havforum.no. Faglig forum har som ambisjon å lansere siden i løpet av våren 2015.
Sekretariatet tar ansvaret for å samle alt av relevante dokumenter fra forvaltningsplanarbeidet slik at
disse vil finnes lett tilgjengelig for offentligheten.

Vedlegg:


Tabell: Aktivitetsplan 2015 – oppgaver som startes opp i 2015
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Aktivitetsplan for faglig forum for helhetlig og økosystembasert forvaltning av
norske havområder. Tidsplanen tar forbehold om avklaring fra SG på enkelte
oppgaver.
Aktivitetsplan for Faglig forum 2015
Oppgave

Ansvarlig

Jan April-juni Juli-sept
mars
Miljøtilstanden og samlet belastning
HI/Sekretariatet
X
X
Plan for
det videre
arbeidet
leveres FF
1.sept

Okt-des

Utvikling av en
metodikk som skal
benyttes til å vurdere den
samlede belastningen
innenfor våre
forvaltningsplanområder.

HI v/Geir
Ottersen (OVG
sekretariat,
Fiskeridir.,
Sjøfartsdir., KV,
OD, Statens
strålevern NIFES
og Miljødir.)

X
Fortsetter i
2016

Lage et dokument som
beskriver hvordan man
skal fremstille endringer
innenfor de ulike
SVOene.

NP V/Cecilie von
Quillfeldt,
(Miljødir, HI, OD
og Fiskeridir.)

Litteraturstudie som
oppsummerer hva som
gjøres internasjonalt på
området samlet
belastning.

X

Særlig verdifulle og sårbare områder
X
X

X

Næringenes aktivitet, nåværende og framtidig arealbruk og -behov, og påvirkning på
miljøet og andre næringer.
Utarbeidelse av et format
for rapportering.
Utarbeidelse av rutiner
for rapportering opp mot
arealverktøyet/BW

OD (Fiskeridir,
KV og Sjøfartsdir.)

X

X

X

X

Risiko for og beredskap mot akutt forurensning
Utarbeidelse av et notat
som definerer hva som
vil være viktig å jobbe
med mhp. risiko i det
videre arbeidet.

Miljødir.(OD, Ptil
Statens Strålevern
og KV)

X

Frist 1.
september
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Oppgave

Ansvarlig

Jan mars

April-juni

Juli-sept

Okt-des

De havbaserte næringenes verdiskaping og grunnlaget for verdiskaping
(økosystemtjenester)
Gjennomgang av det
som har vært skrevet i de
ulike
forvaltningsplanene for å
vurdere hvilke tema som
det bør arbeides mer
med/videreutvikles.

Miljødir. v/Guro
Ringlund, (OD,
Fiskeridir., KV,
Ptil og Sjøfartsdir.)

X

X

Plan for det
videre
arbeidet
leveres FF
1.sept

Kunnskapsbehov
Det lages et notat som
har fokus på hvordan
kunnskapsbehov har blitt
fulgt opp og hvordan
dette bør gjøres i
framtiden.

NP v/Cecilie von
Quillfeldt,
deltakelse fra alle
deltakende inst i
FF

X

X

Gjennomføring av tiltak i tidligere forvaltningsplaner som er lagt til deltagende
institusjoner i Faglig forum, og vurdere effekten av disse tiltakene.
Det lages et dokument
som gjennomgår
forvaltningsplanrelaterte
tiltak som er
gjennomført. Om mulig,
skal en vurdering av
effekten av tiltakene
inkluderes.

Sekretariatet

Kommunikasjonsstrategi
Nettsider for det nye
FF – havforum.no

Sekretariatet
Sekretariatet

X

Frist 23 okt

Formidling
X
X
X
X

Arealverktøy
Identifisere hvilke
produkter/rolle som
forventes av FF og
forumets medlemmer

FF avventer
tilbakemelding fra
SG
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