Årsrapport Faglig forum 2016

Rapportering for arbeid gjennomført i 2016
For 2016 er det laget en arbeidsplan for Faglig forum for helhetlig og økosystembasert forvaltning av
norske havområder (heretter kalt Faglig forum) forankret i faglig forum sitt mandat. Faglig forum har
hatt regelmessige møter gjennom året for å følge opp oppgavene i arbeidsplanen 2016.
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 2016
Det er gjennomført 4 heldagsmøter i Faglig forum i 2016: 14. januar, 8. mars, 20.september og
15.november. Referater fra møtene er videresendt til Styringsgruppen og publisert på havforum.no.
Onsdag 16. november 2016 arrangerte Arbeidsgruppen for verdiskaping og grunnlaget for
verdiskaping (økosystemtjenester) et seminar om økosystemtjenester i forvaltningsplanarbeidet hos
Miljødirektoratet i Oslo. Formålet med seminaret var å etablere en felles forståelse for hva
økosystemtjenesterammeverket er, og hvordan det kan brukes i forvaltningsplansammenheng.
Deltakerne på seminaret var representanter fra Styringsgruppen, Faglig forum, verdiskapingsgruppa,
overvåkningsgruppa samt noen ytterligere representanter for Miljødirektoratet og KLD.

Hovedoppgaver 2016
I tråd med Faglig forums mandat har hovedoppgavene vært følgende:






Oppfølging av arbeidsplanen for 2016. Arbeidsplanen ble sendt styringsgruppen 13. februar
2016, sammen med årsrapport for 2015. Tabell med oversikt over fremdrift i 2016 er vedlagt.
(Vedlegg).
Ferdigstille arbeidsplan for arbeidet med revideringen av forvaltningsplanen for Barentshavet
og Lofoten. Arbeidsplanen ble vedtatt i Faglig forum våren 2016 og oversendt styringsgruppa
1. april. Planen ble også presentert på møte styringsgruppa 21. april. Skriftlige innspill fra
styringsgruppa ble innarbeidet i en revidert arbeidsplan som ble vedtatt av Faglig forum 20.
september og oversendt styringsgruppa 23. september 2016.
Utvikling av et arealverktøy i samarbeid med BarentsWatch.
Etatene i Faglig forum har bidratt i arbeidet med konkretisering av brukerhistorier og startet
på tilrettelegging av data i samarbeid med prosjektgruppa. Det er utarbeidet en prosjektplan
for organisering og gjennomføring av arbeidet.



Oppfølgning av følgende temasider på Miljøstatus.no i samarbeid med Overvåkingsgruppen:
Forvaltning av Barentshavet og Lofoten
Særlig verdifulle områder i Barentshavet
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Forvaltning av Norskehavet
Særlig verdifulle områder i Norskehavet
Forvaltning av Nordsjøen og Skagerrak
Særlig verdifulle områder i Nordsjøen og Skagerrak
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Vedlegg:

STATUS AKTIVITETSPLAN FOR FAGLIG FORUM 2016. (2 sider)
Oppgave

Status

Kommentar

Oppdragsbrev fra FF til NP/HI
angående utredning om
iskantsonen og polarfronten.

Gjennomført

Vurdering av metodikk som skal
benyttes til å gjøre en analyse av
den samlede påvirkning innenfor
forvaltningsplanområdene.

Arbeid pågår
men er
forsinket

Brev sendt til NP og HI. Oppdraget vil
besvares i moduler hvor iskantsonen
publiseres 1. juli 2017 samtidig med
modul 1 for polarfronten. Endelige
vurderingen for polarfronten vil
ferdigstilles 1. juli 2018
Endelig leveranse vinter 2017

Lage et dokument som beskriver
hvordan man skal fremstille
endringer innenfor de ulike særlig
verdifulle og sårbare områdene.
Utarbeidelse av en mal for
rapportering av aktiviteter.
Utarbeide formater og rutiner for
rapportering av aktivitet til bruk i
arealverktøyet/BW
Etablere en arbeidsgruppe som
starter arbeidet med å rapportere
på aktivitet inkludert vurdering av
påvirkning og konsekvens fra
aktivitet på miljøet.
Utarbeidelse av arbeidsplan for
det videre arbeidet med
verdiskaping.
Gjennomgang av det som er
skrevet i de ulike
forvaltningsplanene for å vurdere
hva som må videreutvikles og
jobbes mer med.
Avklare økonomiske og faglige
rammer for arbeidet med
verdiskaping
Gjøre valg av metode for
verdiskapingsjobben i
Barentshavet-Lofoten
Arrangere et seminar om
økosystemtjenester og
verdiskaping for å sikre en felles
forståelse av teamet.

Gjennomført

Notat godkjent av FF høsten 2016

Gjennomført

Notat godkjent av FF våren 2016

Gjennomført
Gjennomført

Gjennomført

Gjennomført

Gjennomført

Gjennomført

Dette er ivaretatt så langt som
hensiktsmessig gjennom notatet om
aktivitet
Notat fra arbeidsgruppen våren 2016.
Arbeidet vil fortsette i 2017 og skal ses på
i sammenheng med arbeidet som gjøres
med blant annet valg av metodikk for
samlet påvirkning.
Notat levert våren 2016. Arbeidet vil
fortsette i 2017 og 2018.

Notat sendt styringsgruppa om videre
planer og ønske om avklaringer med
styringsgruppen oversendt oktober 2016
Valg av metode beskrevet i notat til FF
høsten 2016/oversendt styringsgruppen
oktober 2016
16 nov 2016
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Oppgave
Utarbeidelse av et notat som
definerer hva som vil være viktig
å jobbe med mhp. risiko i det
videre arbeidet bla inn mot
revidering av faggrunnlaget for
forv. planen for
Barentshavet/Lofoten.
Det lages et notat som har fokus
på hvordan kunnskapsbehov har
blitt fulgt opp i de ulike
faggrunnlagene og komme med
anbefalinger om hvordan dette
bør gjøres i framtiden.
Ansvarlige etater går gjennom
tiltak fra forvaltningsplanen for
Norskehavet.
Ansvarlig etat vurderer effekt av
tiltakene. Tiltak og tabell
diskuteres i Faglig forum.
Gjennomgang av de
målevalueringene som har vært
med formål å komme fram til en
anbefaling om hvordan dette skal
gjøres framover.
Tydeliggjøring av prioriterte
brukerhistorier i samarbeid med
Faglig forum.
Kartlegging av geodataflyt for
prioriterte brukerhistorier
Forslag til aktivitetsplan og
budsjett 2017 legges frem for FF

Status
Gjennomført

Kommentar
Endelig notat til FF fra arbeidsgruppen
våren 2016.

Gjennomført

Notat godkjent i FF vinter 2016

Forsinket

Publiseres vinter 2017

Utkast
foreligger

Notat til FF januar 2017

Gjennomført

3 prioriterte brukerhistorier

Gjennomført

Mai 2016

Gjennomført

September 2016

Versjon 1.0 av arealverktøyet
lanseres.
Oppdatere temasidene som
omhandler Barentshavet og
Lofoten, Norskehavet, Nordsjøen
og Skagerrak.

Gjennomført

15. november 2016

Gjennomført

Følger fristene satt av
Miljøstatusredaksjonen som er: 1. juni og
1. desember
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