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Referat fra møte i Faglig forum tirsdag 27.mai 2014
Tilstede: Eva Degré (vara leder FF – Miljødirektoratet), Anne Kjos Veim (Fiskeridir.), Anne Kristine Frie
(Overvåkingsgruppen/Havforskningsinstituttet), Anne Britt Storeng (Miljødirektoratet), Anne Langaas
(Miljødirektoratet), Amund Måge (NIFES), Astrid Espe (OD), Bente Jarandsen (OD), Cecilie von
Quillfeldt (NP), Eirik Drabløs Pettersen (Miljødirektoratet), Ellen Øseth (NP), Geir Høvik Hansen
(Sj.dir), Geir Ottersen (Havforskningsinstituttet), Gerhard Heggebø (Kartverket), Henning Natvig
(Statens strålevern), Hilde Skjerdal (Statens strålevern), Ingvill Røsland (Ptil), Kjell Knudsen
(Barentswatch), Lene Gjelsvik (KyV), Lin Silje Nilsen (Ptil), Rolf Jørn Fjærbu (KyV).
Guro Børnes Ringlund og Helga Soppeland Larsen (Miljødirektoratet -- deltok før pausen).
Referent: Marianne Olsen og Guro Sylling (Miljødirektoratet)
Forfall: NVE
Tid og sted: 10.00-16.00 Miljødirektoratet i Oslo
1. Velkommen ved Eva Degré (vara for leder Signe Nåmdal/Miljødirektoratet).
Forslaget til agenda godkjent, men sekretariatet foreslo at representanten fra
overvåkningsgruppen (OVG) informerer kort om oppdrag og prosesser i OVG under "Eventuelt".
Det ble foreslått ett nytt fast punkt på agendaen fremover:
 Representanter i FF oppfordres til å gi en kort orientering fra andre relevante
fora og prosesser de deltar i, som kan være viktig for FF å være orientert om. Hvis
representanter har behov for lengre presentasjoner, spilles dette inn til
sekretariatet i god tid før møtet.
2. Godkjenning av referat fra sist møte 12.februar
Referatet fra forrige møte ble godkjent.
3. Info fra sekretariatet
o Kort orientering fra møtet med Styringsgruppen (SG) 4.april 2014.
Fristen for overlevering av Norskehavsrapporten er utsatt. SG ønsker at de siste
uenighetene landes, før rapporten trykkes. SG ønsker også å få siste versjon av rapporten
for gjennomlesning, før rapporten trykkes. Dato for trykking av rapporten er derfor p.t
ikke avklart.
o Norskehavet – orientering om ferdigstillelse v/ sekretariatet for FF Norskehavet
Brit Veie-Rosvoll (leder av FF Norskehavet) sendte ut e-post om tidsplanen for
ferdigstillelse fredag 23.mai.
o Prosjektrom ved Marianne Olsen/ Miljødirektoratet.
Ingen i FF har fått tilgang til prosjektrommet.

E. Deltagere
prosjektrom_FF 2014.docx

Vedlegg: Oversikt over medlemmer av prosjektrommet per 5.juni 2014.
 Sekretariatet vil sørge for at alle får tilsendt passord fra IT-avd. i
Miljødirektoratet.
 Hvis det er noen flere enn de som er listet opp i vedlagte oversikt (over) som
ønsker tilgang, gi beskjed til marianne.olsen@miljodir.no.
o Orientering om tidsplan og oppdrag i 2014 ved Marianne.
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Leder for SG har bekreftet at fristen 15.oktober for gjeldende oppdrag er akseptert:
i.
Faglig forum skal i samråd med medlemmer av den nåværende risikogruppen
fremme forslag til hvordan arbeidet med risiko vil bli videreført og organisert
på en måte som bl.a. sikrer faglig forankring.
ii.
Faglig forum skal fremme forslag til hvordan arbeidet med verdiskaping
videreføres og organiseres på en måte som bl.a. sikrer faglig forankring.
iii.
Faglig forum skal foreslå et opplegg for medvirkning gjennom involvering av
berørte interessegrupper i Faglig forums arbeid.
Det var ingen innspill fra FF til den foreslåtte tidsplanen. Vedlagte tidsplan er derfor
gjeldende for det videre arbeidet med oppdragene i 2014.
Tidsplan 2014_FF
oppdrag og frister.pdf

o

Miljøstatus.no – Indikatorer under nasjonale mål ved Eva/Miljødirektoratet.
I forkant av møtet ga OD tilbakemelding på at agendapunktet strykes, fordi oppdraget er gitt
Miljødirektoratet fra Klima- og miljødepartementet (KLD). Oppdraget er ikke spesifisert i FF's
mandat. Det var enighet i FF om at hvis dette er et oppdrag til FF, må oppdraget gis av SG.

Miljødirektoratet orienterte om hvordan de jobber videre med oppdraget opp mot KLD.
Ordlyden i indikatoren vil bli foreslått endret slik at indikatoren lyder: " vurdering av
miljøtilstanden i norske havområder".
 Miljødirektoratet tar med seg tilbakemeldingen fra FF til KLD. Og vil informere
om at eventuell fremtidig rapportering på det nasjonale målet fra FF, må gå via
SG.
4. Arealverktøyet
o Innledning ved Eva Degré/ Miljødirektoratet

ff 27.05.14 rammer
for arealverktøy.pptx

o

Oppdraget om å utvikle et arealverktøy, er hentet fra forvaltningsplanen for Nordsjøen og
Skagerrak -- St.mld 37 (2012-2013), og var også spesifisert som et oppdrag i nytt mandat for
FF 25.11.13.
Gjennomgang av notat om arealverktøyet ved Gerhard Heggebø/Kartverket.

Arealverktøy_presen
tasjon Kartverket_Gerhard Heggebø_agendapunkt 4.pdf

o

Diskusjon i plenum – (endring i agenda)
FF mente at det var behov for noen generelle avklaringer, før man gikk i gang med et
gruppearbeid som opprinnelig punkt på agendaen. I stedet for gruppearbeid, ble tiden
derfor brukt til en diskusjon rundt det videre arbeidet med arealverktøyet.
Punkter som ble diskutert var:
 Det er behov for at prosjektgruppen skisserer hva et arealverktøy kan være, før vi
kartlegger brukerbehov.
 Hva er arealverktøyet i forhold til det som allerede finnes?
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Brukerbehovene henger sammen med annet arbeidet i FF, eksempelvis hvordan FF
velger å jobbe videre med risiko.
Det må besluttes hvordan arealverktøyet skal forholde seg til grunnlinja.
Det må avklares hva slags type beslutninger arealverktøyet skal hjelpe FF med å ta.
Det er nødvendig å ha klart for seg rammeverk – og juss i utviklingen av arealverktøyet.
Bør man vurdere å ha en lukket og åpen løsning? Vil dette presentere ulike brukerbehov?
For fremtidig planlegging og forvaltning er det ønskelig at arealverktøyet kan synliggjøre
ulike retninger/kurs (scenarier?). Vil verktøyet kunne legge til rette for dette?
Kvalitetssikring av data som presenteres: Prosjektet må ha en løsning på hvordan man
har tenkt å kvalitetssikre dataene som presenteres i arealverktøyet, slik at brukerne kan
vurdere om dataene er gode nok til at man kan ta beslutninger/gjøre faglig forsvarlige
vurderinger.
Finansieringen av prosjektet er ikke avklart. Hvis etatene skal levere data eller bidra med
ressurser må oppdraget inn i etatenes budsjett.

Hvordan skal arbeidet organiseres?
Det er uklart hvordan arbeidet med arealverktøyet er organisert. Hvordan skal FF involveres i
arbeidet og hva er ansvaret til etatene i FF?
Oppfølgningspunkter fra diskusjonen:
 Prosjektgruppa sender ut et forslag til organisering av arbeidet til FF 10.juni.
Organisasjonsstrukturen må være besluttet til neste møte.
Organisering av prosjektet må aksepteres av SG.
 Prosjektgruppa går gjennom kulepunktene fra diskusjonen over og sender ut et
forslag til avklaringer og løsninger, til FF før neste møte 25.september.
 FF ønsker at prosjektgruppa går igjennom relevante rapporter i
forvaltningsplansammenheng, og skaffer seg en oversikt over hva slags type kart
som har blitt produsert i forvaltningsplanprosessene frem til nå. Hva slags type
kartdata/kartframstillinger har FF tidligere hatt behov for?
Dette blir utgangspunkt for videre identifisering av brukerbehov.
 Det er behov for at prosjektgruppen skisserer noen alternativ av hva et
arealverktøy kan være for FF.
Dette kan gjøres ved først å tilrettelegge en demo/prototyp av et arealverktøy
med de kartene som allerede er brukt i forvaltningsplanarbeidet. Det finnes
allerede kartportaler i andre land som kan være inspirasjon for utviklingen av det
norske verktøyet.
 Sekretariatet legger ut lenke til internasjonale kartportaler på prosjektrommet.
 Prosjektgruppen oppfordres til å gjøre et forarbeid på erfaringer fra andre lands
arealverktøy og skaffe oversikt over hva vi i Norge kan dra nytte av.
5. Eventuelt
o Orientering fra Anne Kirstine Frie (HI)/sekretariatet i Overvåkingsgruppen (OVG). Neste møte i
OVG er videomøte 11.juni. Ny rapport om vurdering av miljøtilstand Barentshavet vil
publiseres elektronisk 6.juni. OVG jobber også med å utvikle indikatorsett for Nordsjøen.
Det ble gjort oppmerksom på at det ikke finnes finansiering på rapportering av indikatorer
hos instituttene.
6. Neste møte (forslag til agendapunkter i parentes)
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25.september – (videre arbeid med arealverktøyet, oppdrag med frist 15.oktober – se
agendapunkt 3, oppstart diskusjon av FF' s rolle, oppgaver og arbeidsform)
25.november – (skisse av årsrapport, presentasjon av testversjon av arealverktøyet,
videre arbeid med oppgaver og arbeidsform i FF).
BarentsWatch foreslo at det kan være aktuelt å gjennomføre en workshop 26.november
med arealverktøyet som fagtema. Det kom innspill på at hvis det er aktuelt, må
agendaforslag sendes ut i god tid, for å koble på de rette personene.
Om det blir todagersmøter i november, bestemmes på FF møtet 25.september.
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