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Sak nr.

Sakspunkter

18/17

Velkommen v/
Hanne-Grete
Nilsen
Godkjenning av
referat fra møte
12. september
2017
(Saksdokument A)
i. Info fra
sekretariatet.

19/17

20/17

ii. Info fra OVG.

Ansvar
Vedtak: agenda og innkalling ble godkjent

Thorbjørn Thorvik sender inn litt ekstra info om
forvaltningsplan for raudåte til sekretariatet.
Vedtak: Referatet godkjennes og sekretariatet
oversender godkjent referat til SG og publiserer på
havforum
i. På møtet i Styringsgruppen 19. oktober ble status
revisjonsarbeid Barentshavet, innholdet i
iskantsonerapporten, verdiskaping og
økosystemtjenester, samt planen for oppdatering
av Nordsjøen/Skagerrak og Norskehavet
presentert. SG kommenterte at vi bør holde oss
tettere til mandatet. De vil ha det faglige
grunnlaget samlet i en datofestet rapport satt
sammen med resten av arbeidet for Barentshavet.
Dato for levering er nå slutten av april 2019. OVG
har frist 15.mai 2019.
Neste møte i SG er 29.nov, med tema
arealverktøyet.
ii. Rapport for Nordsjøen skal legges ut. Ferdig med å
koble inn parallelt vurderingsarbeid som gjøres i
ICES. Gruppen vil bli involvert i arbeidet med
fagsystemet for vurdering av økologisk tilstand
fremover. Neste møte blir 12. des.

Sekretariatet

Frist

Sak nr.

Sakspunkter

21/17

Arbeidsplan for
faglig forum
oppdatering
Norskehavet og
Nordsjøen
Skagerrak v/
sekretariatet
(saksdokument B)

Innholdet er likt som det som har blitt presentert
tidligere. Det har blitt lagt inn en spesifisering av at det
kan bli nye temaer og at vi må legge opp til involvering
av interessenter. Tabell side 4, oversikt over
leveransene, er ny. Mer eksakte datoer må man
komme tilbake til når endelig aktivitetsplan for 2018
blir laget.
Næringsaktiviteter: Beskrivelse av nye næringer
(vindkraft, havenergi) bør være en del av
oppdateringene her. Kvartal istedenfor høst-vintervår?
Vedtak: forslag til tillegg til arbeidsplan for å dekke
opp Norskehavet og Nordsjøen/Skagerrak vedtas.
Sekretariatet går gjennom og rydder opp i dokumentet
og legger ut på havforum.no.

Sekretariatet

22/17

Status oppgaver i
aktivitetsplan
2017
i. Aktivitetsrapport v/
Fdir
(Saksdokumen
t C)

i. Aktivitetsrapport: Innspill har kommet inn fra Mdir
og NP på utsendt utkast. Det har kommet reviderte
dokumenter på petroleum og skipsfart.
Se på særlig verdifulle og sårbare områder (SVO)
og vurder om aktiviteten er større eller mindre
innenfor disse hvis det er mulig. Vurder å ta ut alt
av verdiskaping fra aktivitetsrapportene.
Sekretariatet minnet om at kunnskapsbehov må
beskrives, fremtidsbildet fram til 2040 må inn,
innledning må lages. Se metodedokument for
temaer og rekkefølgen på innholdet.
Veien videre: FF ble enige om at alt av
konsekvenser skal ut av aktivitetsrapporten og inn i
rapporten om samlede påvirkninger. Prognoser for
arbeid i kystverket utelates i aktivitetsrapporten da
det skal komme områdespesifikke prognoser i
løpet av 2018.
Eventuelle ytterligere innspill sendes innen 5.
desember til arbeidsgruppen med kopi til resten av
Faglig forum.
Kommentarer skal innarbeides, frist for reviderte
dokumenter er 11. januar for utsendelse til FFmøtet 25. januar
ii. Samlet påvirkning: Et utkast til utvidet
innholdsfortegnelse ble presentert på møtet.
Denne bygger på det som tidligere har vært gjort
på dette temaet. Tilnærmingen man brukte for
faglig grunnlag for Nordsjøen legges til grunn.
Arbeidsgruppe er etablert. Mandatet til gruppen
blir nå utvidet til å dekke beskrivelser av
konsekvenser jf. 22/17 i.
Fremtidsbildet må ikke bli så matematisk som
resten av beregningene, men mer kvalitativ
beskrivelse med gode begrunnelser for antakelser
basert på nåtidens informasjon. Hvis noen
ressurser er ekstra utsatt kan man heller vurdere
belastning på disse spesifikt. Når det gjelder SVO
bør alle disse vurderes på lik linje.

Faglig forum
(kommentar)

ii. Samlet
påvirkning v/
Geir Ottersen,
HI

Ansvar

Aktivitetsgruppa

Gruppa for
samlet
påvirkning

Frist

5. des

11. jan

11. jan

Sak nr.

Sakspunkter

iii. Tiltak
BarentshavetLofoten
(Saksdokumen
t D)
iv. Verdiskaping/
økosystemtjen
ester v/ Guro
Ringlund.
(Saksdokumen
t E)

23/17

Arealverktøyet
(saksdokument F)

24/17

Om
mineralutvinning
til havs v Hans
Tore Rapp UiB
Orientering fra
Ptil
Risikonivå i norsk
petroleumsvirkso
mhet- akutte
utslipp
Felles forside på
rapporter
v/ EKO
Miljødirektoratet
(på lync)

25/17

26/17

Ansvar
Veien videre: Det var enighet om tilnærmingen.
Gruppa kan starte arbeidet med det skisserte
opplegget. En tidsplan som viser milepæler frem til
endelig leveranse, presenteres på neste møte i FF.
Arbeidsgruppa kommenterer på forslaget så snart
som mulig. Rev forslag sendes FF for ev
kommentar med frist 15. desember. Nytt utkast
med innarbeidete kommentarer ferdigstilles innen
11. jan.
iii.
Tiltak Barentshavet/Lofoten: det ble ikke tid
til å behandle dokumentet. Ferdigstilling tas
skriftlig. Dokumentet legges frem til godkjenning
på neste møte i januar.
iv.
Verdiskaping/økosystemtjenester: Foreløpig
arbeid med case om snøkrabbe og korallrev ble
presentert.
Polartorsk ble lagt til som case etter SGetterspørsel etter en case som taper på
klimaendringer.
Arbeid framover: Utarbeide resten av casene (over
nyttår) og belyse sammenhenger mellom dem for å
gi et overordnet bilde Kommentarer fra HI
innarbeides i koralldokumentet. Tema tas opp
igjen i mai.
Gjermund Hartvigsen (BW) og Knut Nordal
(Norconsult) deltok pr. Lync. Sluttrapport skal leveres
innen 15. desember. Arealverktøy 2.0 presenteres for
SG 29. nov.
Versjon 2.0 ble presentert 17. nov med demo. FF ble
oppfordret til å teste ut den nye versjonen. BW ble
invitert til å lage veiledning til uttesting, gjerne noen
enkle oppgaver. Beste måten å teste på er å bruke
verktøyet til å lage kart til delrapporter.
Videre arbeid: FF sluttet seg til veien videre for 2018
slik det var foreslått i dokumentet.
Prosjektgruppen jobber videre med en
prosjektbeskrivelse og forslag til mandat for 2018, og
legger det frem på neste FF møte med dokumentfrist
11. jan.
FF takket for et nyttig og interessant foredrag.

Frist

Hele FF

Verdiskapingsgruppa

BarentsWatch

11. jan

Miljødirektora
tet

11. jan

Det ble ikke tid til denne orienteringen på møtet. Ptil
sender ut en mail med info.
Lenke til RNNP-AU info på Ptils hjemmesider
http://www.ptil.no/akutte-utslipp/category1261.html

Hege Husby Talnes (Mdir) presenterte forslag til felles
skisser til bruk i rapporter og presentasjoner. FF kom
med kommentarer som ble notert.
Vi får presentert et videre utkast til møtet 11. jan, med
kommentarer implementert.

Sak nr.

27/17

28/17

29/17

30/17

31/17

32/17
33/17

Sakspunkter
(Saksdokument
G)
Involvering av
interessenter
v/ sekretariatet
(Saksdokument
H)

Utkast årsrapport
v sekretariatet
(Saksdokument I)
Utkast
aktivitetsplan
v sekretariatet
(Saksdokument J)
Forslag til
møtedatoer 2017
v sekretariatet
(saksdokument K)
Runde rundt
bordet
Orienteringer fra
medlemmer i
Faglig forum.
Eventuelt
Avslutning og
neste møte

Ansvar

Forslag til opplegg og deltakende organisasjoner på
innspillsmøte ble lagt fram.
FF kom med innspill og forslag til andre aktuelle
organisasjoner. Sekretariatet tar med seg innspillene
videre. Relevante presentasjoner/innspill fra faglige
institusjoner tas fortløpende inn i Faglig forum sine
møter. Innspillsmøtet arrangeres 23. januar 2018
back-to-back med risikoseminaret og FF-møtet hos
Miljødirektoratet i Oslo.
Tas i skriftlig runde.

Tas i skriftlig runde.

Foreslåtte møtedatoer ble vedtatt.

Det ble ikke tid til runde rundt bordet

Det var ingen saker til eventuelt
Neste møte blir 25. januar hos Miljødirektoratet i Oslo

Frist

