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Årsrapport fra Faglig forum for 2018
Denne årsrapporten viser aktiviteter i Faglig forum for helhetlig og økosystembasert forvaltning av
norske havområder (heretter kalt Faglig forum). Det rapporteres i henhold til aktivitetsplan for 2018,
som er forankret i Faglig forum sitt mandat. Faglig forum har hatt regelmessige møter gjennom året
for å følge opp oppgavene i arbeidsplanen.
Deltagere i Faglig forum
Faglig forum består av representanter fra følgende etater:
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet,
Kartverket, Kystverket, Miljødirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Norsk Polarinstitutt,
Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Sjøfartsdirektoratet. I tillegg deltar leder/sekretær fra
Overvåkingsgruppen.
Faglig forum ledes av Miljødirektoratet. Miljødirektoratet er også, sammen med Norsk Polarinstitutt,
sekretariat for gruppen.
Møter i 2018
Det er gjennomført fire heldagsmøter i Faglig forum i 2018: 25. januar, 3. mai, 12. september og 28.29. november. Referater fra møtene er sendt til den interdepartementale styringsgruppen og
publisert på Havforum.no. Faglig forum har også arrangert seminar om risiko for akutt forurensing
24. januar for Faglig forum og styringsgruppen.
Hovedoppgaver 2018
I tråd med Faglig forums mandat har hovedoppgavene vært følgende:
•
•

Oppfølging av aktivitetsplanen for 2018. Aktivitetsplanen ble sendt Styringsgruppen i februar
2018, sammen med årsrapport for 2017. Tabell med oversikt over fremdrift i 2018 er vedlagt.
Utvikling av et arealverktøy i samarbeid med BarentsWatch.
Det har vært stort fokus på tilrettelegging av data til arealverktøyet i samarbeid med
prosjektgruppa. Vedlagt en egen årsrapport fra arealverktøysprosjektet.

Kommunikasjon/medvirkning
Faglig forum har arrangert følgende møter for involvering:
•
•

innspillsmøte om faglig grunnlag 23. januar. Relevante miljø- og næringsorganisasjoner
deltok.
seminar om særlig verdifulle og sårbare områder 26. september

Informasjon om disse arrangementene ligger på Havforum.no, under "Medvirkning". Oppdatert
oversikt over medvirkningsarrangementer er vedlagt.
Ferdigstilte rapporter er lagt ut på Havforum.no med mulighet for interessenter å kommentere på
faktafeil eller mangler i rapportene. I 2018 ble følgende rapporter lagt ut:

•
•

Økosystemtjenester – grunnlaget for verdiskaping
Status for gjennomføring og effekt av tiltak – Barentshavet/Lofoten

Faglig forum har fått totalt tre innspill til disse rapportene. Oppfølging blir diskutert på Faglig forum
sitt møte i januar.
Havforum.no er oppdatert med referater, arbeidsplaner og aktivitetsplan.
Det er utarbeidet felles design/uttrykk for rapporter som vil danne det faglige grunnlaget.
Følgende temasider på Miljøstatus.no er oppdatert i samarbeid med Overvåkingsgruppen:
Forvaltning av Barentshavet og Lofoten
Særlig verdifulle og sårbare områder i Barentshavet
Forvaltning av Norskehavet
Særlig verdifulle og sårbare områder i Norskehavet
Forvaltning av Nordsjøen og Skagerrak
Særlig verdifulle og sårbare områder i Nordsjøen og Skagerrak
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Vedlegg 1
Framdrift i forhold til aktivitetsplan for Faglig forum 2018
Basert på arbeidsplan for Barentshavet-Lofoten (vedtatt 20.09.2016) og arbeidsplan for Norskehavet
og Nordsjøen-Skagerrak (vedtatt 21.11.2017)
I dokumentet refereres det til metodedokumenter. Disse finnes på Havforum.no under
metodedokumenter og tilnærminger.
Oppgave
Status
Kommentar
Vurdere den samlede påvirkning for havområdet Barentshavet-Lofoten
a) Beskrivelse av konsekvenser av aktivitet. Basert
Pågår
Denne rapporten er forsinket og skal
på beskrivelsen av næringenes aktivitet samt
etter planen ferdigstilles i løpet av
framtidsbilder mot 2040 skal konsekvenser for
februar.
miljø vurderes/beskrives for hver av næringene,
både for dagens aktivitet og for fremtidig aktivitet.
b) Sammenstilling av analyse av samlet påvirkning.
Analyse av samlet påvirkning baseres på metoden
FF har sluttet seg til, og baseres på
overvåkingsdata (ref dok 5/17 –C)
Særlig verdifulle og sårbare områder
Vurdering av verdi og sårbarhet for alle områder.
Pågår
Denne rapporten er forsinket og skal
(ref dok 4/16-C)
etter planen ferdigstilles i løpet av
•Beskrivelse av endring av miljøverdier, tilstand og
februar.
aktivitet i særlig verdifulle og sårbare områder
•Vurdere behov for justering av grenser
•Påpeke behov for overvåking og forvaltning
Tabeller for alle havområder
Annen informasjon og kvalitetssikring
Seminar med mulighet for innspill fra relevante
Gjennomført Seminar gjennomført 26. september
aktører til arbeidet med SVO
2018. Se Havforum.no for detaljer.
Næringenes aktivitet, nåværende og fremtidig arealbruk og påvirkning på miljøet
Barentshavet-Lofoten: Med utgangspunkt i data
Gjennomført Rapporten ble ferdigstilt høst 2018.
fra 2016 skal det beskrives aktivitet, endring og
Den er åpen for kommentar fra
fremtidig utvikling av aktiviteten og påvirkning på
interessenter frem til 22. januar 2019.
miljø fra aktivitet i forvaltningsplanområdet.
Aktiviteter innenfor de Særlig verdifulle og sårbare
områdene beskrives spesielt. Vurdere
fremtidsbilder frem mot 2040 med utgangspunkt i
perspektivmeldinga.
For hver av næringene skal man også beskrive
arealbruk og fremtidige arealinteresser.
Nye næringer skal beskrives (ref dok 3/17-B)
Kunnskapsbehov beskrives
Norskehavet/Nordsjøen-Skagerrak
Gjennomført Rapporten er ferdigstilt. Publiseres i
Endring i aktivitet i forhold til forrige
februar 2019.
kunnskapsgrunnlag
Verdiskaping og grunnlaget for verdiskaping (økosystemtjenester)
Videre jobb med økosystemtjenester– fullføre
Gjennomført Rapporten er ferdigstilt og publisert på
case, skrive sammenstilling
Havforum.no
-Innhenting av verdiskapingstall fra SSB
Pågår
Verdiskapingstall er innhentet fra SSB
-rapport verdiskaping
for Barentshavet. Rapport skal
ferdigstilles i mars 2019.
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Oppgave

Status

Kommentar
Det pågår også en prosess med å
innhente verdiskapingstall for
Norskehavet og Nordsjøen-Skagerrak.
Dette er planlagt ferdigstilt før
sommeren 2019.

Risiko for og beredskap mot akutt forurensning
Arrangere seminar hvor man belyser de ulike
sidene med risiko i forvaltningsplan sammenheng

Gjennomført

Seminar arrangert 24. januar for Faglig
forum og den interdepartementale
styringsgruppen.
Rapporten er forsinket i forhold til
opprinnelig plan men er planlagt
ferdigstilt i mars 2019.

Rapport som vurderer risiko for og beredskap mot
akutt forurensing (ref dok 4/16-E)

Pågår

Kunnskapsbehov
Kunnskapsutvikling og kunnskapsbehov beskrives i Pågår
alle delrapporter iht. vedtatt metode. (ref dok 4/16
F)
Gjennomføring av tiltak i tidligere forvaltningsplaner
Ansvarlige etater går gjennom oppdatert liste over Gjennomført
tiltak fra forvaltningsplanen for Norskehavet
Ansvarlig etat vurderer effekt av tiltakene.
Ansvarlige etater går gjennom oppdatert liste over Gjennomført
tiltak fra forvaltningsplanen for NordsjøenSkagerrak. Ansvarlig etat vurderer effekt av
tiltakene.
Måloppnåelse
Vurdering av om de vedtatte målene for alle
havområdene er nådd eller ikke (ref dok 4/16 G)

Arealverktøy
Arealverktøyet tas i bruk i relevante aktiviteter i
aktivitetsplanen
Ønskede data tilgjengeliggjort for Arealverktøyet
via GeoNorge

Beskrivelse av kunnskapsbehov er en
del av delrapportene og er i prosess.

En felles rapport for tiltak i
Norskehavet og Nordsjøen-Skagerrak
er publisert.
En felles rapport for tiltak i
Norskehavet og Nordsjøen-Skagerrak
er publisert.

Pågår

Rapporten er forsinket i forhold til
opprinnelig plan i påvente av innspill
fra SVO- og risikorapportene, men er
planlagt ferdigstilt i februar 2019.

Pågår

Arealverktøyet er tatt i bruk i
begrenset omfang.
Alle etater er ansvarlige for å
tilgjengeliggjøring egne data i hht
spesifikasjon fra Kartverket. Mange
datasett er tilgjengeliggjort men det er
fortsatt noen mangler.
Det er gjennomført demonstrasjoner
av applikasjonen underveis

Pågår

Demo -applikasjon

Gjennomført

Involvering/kommunikasjon
Innspillseminar

Gjennomført

Innspillseminar ble arrangert 23.
januar 2018.

Ferdigstille felles skisser til bruk i rapporter

Gjennomført

Felles design/omslag til rapporter er
utarbeidet og tatt i bruk på de
rapportene som er ferdigstilt.

Miljøstatus
Oppdatere temasidene som omhandler
Barentshavet og Lofoten, Norskehavet, Nordsjøen
og Skagerrak

Gjennomført
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Vedlegg 2
Oversikt over involvering og kontakter med interessegrupper
•

•
•

•

•
•
•

•
•

Havforum.no: Her legges informasjon om pågående arbeid ut (møtereferater, årsrapporter
og planer, metodedokumenter). Det er en egen menyknapp om medvirkning. Det inviteres til
å kontakte sekretariatet via epost fra nettsiden, noe som benyttes til en viss grad.
Møte mellom Bellona og sekretariatet: i 2015
Seminar om økosystemtjenester: 16. november 2016. Seminaret var for Faglig forum,
Overvåkingsgruppen og Styringsgruppen, og hadde god oppslutning fra alle de tre foraene. I
tillegg deltok to forskere/utredere som jobber med økosystemtjenester.
Innspillsmøte: 23. januar 2018: Oppstartsmøte for å gi oversikt over planer for arbeidet og
motta innspill på alle temaer. Godt oppmøte fra ulike interessegrupper. Oppsummering,
presentasjoner og skriftlige innspill er lagt ut på Havforum.no.
Risikoseminar: 24. januar 2018, for Faglig forum og Styringsgruppen. Presentasjonene er lagt
ut på havforum.no under menyknapp "pågående arbeid".
Seminar i regi av Norsk Olje og Gass: NOROG holdt seminar 2. mai i Trondheim for etatene i
Faglig forum om relevant forskning i regi av næringen.
Seminar om særlig verdifulle og sårbare områder: 26. september 2018. Det ble presentert
status for arbeidet og de første resultatene. Program, oversikt over deltakere og
presentasjoner ligger på Havforum.no
Rapport: Økosystemtjenester – grunnlaget for verdiskaping: publisert på Havforum.no
november 2018 med tre ukers frist for kommentarer/innspill til faktafeil og mangler. Innspill
til rapporten er publisert på samme sted.
Rapport: Status for gjennomføring og effekt av tiltak – Barentshavet/Lofoten: publisert på
havforum.no november 2018 med tre ukers frist for kommentarer/innspill til faktafeil og
mangler. Innspill til rapporten er lagt ut samme sted.
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Vedlegg 3
Årsrapport 2018 for Arealverktøy for forvaltningsplanarbeidet
Vedlagt som eget dokument
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