26.01.2017

AKTIVITETSPLAN FOR FAGLIG FORUM 2017
Under følger Faglig forums aktivitetsplan for 2017. Flere oppgaver ble påbegynt i 2015 og/eller 2016 og videreføres i 2017. Det er laget en egen arbeidsplan
for arbeidet med revidering av det faglige grunnlaget for forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten. Oppgaver fra denne planen spesifiseres i årlige
aktivitetsplaner
Oppgave
Ansvarlig
Deltagende etater
Vurdere den samlede påvirkning for havområdet Barentshavet-Lofoten
Notat med beskrivelse av valgt
HavforskningsMdir, KyV, Fdir,
metodikk som skal brukes til å gjøre
instituttet
NRPA, OD, NIFES,
analyse av samlet påvirkning innenfor
Sdir, OVG, NP
forvaltningsplanområdene.
Basert på valgt metode må det lages
HI
en bestilling på hvilken type data man
trenger fra de ulike sektorene for å
kunne foreta en analyse
Plan for arbeidet med rapport om
HI
Mdir, KyV, Fdir,
samlet påvirkning
NRPA, OD, NIFES,
Sdir, OVG, NP
Arealverktøyet-bidra til å beskrive
HI
Mdir, KyV, Fdir,
brukerhistorie om samla påvirkning og
NRPA, OD, NIFES,
delta i diskusjon om datagrunnlaget
Sdir, OVG, NP
og applikasjon
Særlig verdifulle og sårbare områder
Starte arbeidet iht. vedtatt metode,
Norsk Polarinstitutt
Mdir, OD, Fdir, HI
inkl. vurdere arbeidsomfang og behov
for særskilte faglige utredninger på
utvalgte eller mulige nye områder.

Leveranse/Kommentar
Ferdig leveranse –slutten av februar 2017

Tidspunkt må avklares i dialog med aktivitetsgruppa

November 2017

Brukerhistorie ferdig 1. februar 2017
Det resterende vil pågå utover året

1. september 2017:
Struktur for rapporten som skal leveres i 2018, inkl.
tidslinje og ansvarsfordeling.
Behov for faglige utredninger, med spesifisering (hva og
hvorfor)
1. november 2017:
Gitt behov: sette ut oppdrag om faglig utredning (er)
Næringenes aktivitet, nåværende og framtidig arealbruk og påvirkning og konsekvens på miljøet
Notat om nye næringer
Fiskeridirektoratet
NRPA, Sdir, OD, Mdir, 1. april
NP, KyV, Fdir, HI

1

Oppgave
Ansvarlig
Deltagende etater
Med utgangspunkt i data fra 2016 skal Fdir
NRPA, Sdir, OD, Mdir,
det beskrives aktivitet, endring og
NP, KyV, Fdir, HI
fremtidig utvikling av aktiviteten,
påvirkning og effekter på miljø fra
aktivitet i forvaltningsplanområdet og
i de Særlig verdifulle og sårbare
områder innenfor hver av næringene.
Foreta vurdering av fremtidsbilder
fram mot 2040 med utgangspunkt i
perspektivmeldinga.
For hver av næringene skal man også
beskrive arealbruk og framtidige
arealinteresser.
Nye næringer skal beskrives.
Verdiskaping og grunnlaget for verdiskaping (økosystemtjenester)
Miljødirektoratet
OD, Mdir, KyV, Fdir.
 Kontakt/avtale med SSB om
Sdir får kopi av everdiskapingstall til
poster
Barentshavet/Lofotenoppdateringen
 Videre jobb med
økosystemtjenester
 Påbegynne skriving og
analysejobb
Risiko for og beredskap mot akutt forurensning
Utarbeide arbeidsplan for det videre
Miljødirektoratet.
Kyv, Ptil, OD, NRPA,
arbeidet med risiko for 2018
Mdir, Sdir
Arrangere seminar hvor man belyser
FF /arbeidsgruppen
Kyv, Ptil, OD, NRPA,
de ulike sidene med risiko i
for risiko
Mdir Sdir
forvaltningsplan sammenheng
Kunnskapsbehov
Kunnskapsutvikling og
Alle
Alle
kunnskapsbehov beskrives i alle
delrapporter iht. vedtatt metode.

Leveranse/Kommentar
Forslag til oppsett for rapport og fremdriftsplan 1. april.
Rapport september 2017 - Data må tilpasses metoden man
kommer fram til for å vurdere den samlede påvirkningen for
området

Disse oppgavene vil pågå i 2017, men ingen klare leveranser før
i 2018

Arbeidsplan leveres september 2017
I løpet av 2017
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Oppgave
Ansvarlig
Deltagende etater
Leveranse/Kommentar
Gjennomføring av tiltak i tidligere forvaltningsplaner som er lagt til deltagende institusjoner i Faglig forum, og vurdere effekten av disse tiltakene.
Ansvarlige etater går gjennom tiltak
FF
Følges opp av
Norskehavet ferdigstilles og publiseres februar 2017
fra forvaltningsplanen for
ansvarlig etat og
Norskehavet.
sekretariatet
Ansvarlig etat vurderer effekt av
tiltakene. Tiltak og tabell diskuteres i
Faglig forum
Ansvarlige etater gjennomgår tiltak i
FF
Følges opp av
Oppstart høsten 2016.
forvaltningsplanen for
ansvarlig etat og
Fordeling av ansvar for tiltak januar 2017
Barentshavet/Lofoten.
sekretariatet
Ferdig dokument november 2017
Ansvarlig etat vurderer status og
effekt av tiltakene. Tiltak og tabell
diskuteres i Faglig forum.
Målevaluering
Gjennomgang av de målevalueringene
som har vært med formål å komme
fram til en anbefaling om hvordan
dette gjøres framover
Arealverktøy
Tydeliggjøring av prioriterte
brukerhistorier

Miljødirektoratet

NP

Ferdigstille anbefaling mai 2017

Miljødirektoratet

Med bistand fra
Faglig forum og
prosjektgruppa for
arealverktøyet
Alle etater er
ansvarlige for å
tilgjengeliggjøre egne
data i hht
spesifikasjon fra SK
Alle

1. mai 2017

Ønskede data tilgjengeliggjort for
Arealverktøyet via GeoNorge

Kartverket

Demo -applikasjon
Versjon 2.0 av arealverktøyet lanseres

BarentsWatch
BarentsWatch i nært
samarbeid med
prosjektgruppa
arealverktøyet

1. juni 2017

Gjennom året
15. november
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Oppgave
Miljøstatus
Oppdatere temasidene som
omhandler Barentshavet og Lofoten,
Norskehavet, Nordsjøen og Skagerrak

Ansvarlig

Deltagende etater

Leveranse/Kommentar

Sekretariatet

FF

1. juni og 1. desember
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