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Invitasjon til informasjonsmøte om Faglig forums vurdering
av kandidatområder for utvidelse av særlig verdifulle og
sårbare områder og avgrensning av SVO Havområdene rundt
Svalbard
Faglig forum inviterer interesseorganisasjoner til et informasjonsmøte om Faglig
forums vurdering av kandidatområder for mulig utvidelse av særlig verdifulle og
sårbare områder (SVO) og avgrensning av SVO Havområdene rundt Svalbard.
Møtet holdes i Miljødirektoratets lokaler på Helsfyr i Oslo fredag 18. oktober
2019 kl. 10:00-13:00. Påmelding sendes sekretariatet ved Eva Degré,
eva.degre@miljodir.no innen mandag 14. oktober, eventuelt ved å godkjenne
møteinnkalling i outlook.
Faglig forum for helhetlig og økosystembasert forvaltning av norske havområder (Faglig forum) er en
rådgivende gruppe i arbeidet med helhetlig og økosystembasert forvaltning jf. omtale av
forvaltningsplanene og Faglig forums arbeid på havforum.no.
https://tema.miljodirektoratet.no/no/Havforum/
Bakgrunn
Faglig forum leverte våren 2019 det faglige grunnlaget for revisjon og oppdatering av
forvaltningsplanene for norske havområder. Forvaltningsplanene vil bli lagt fram som en melding til
Stortinget våren 2020.
I det faglige grunnlaget inngår rapporten om Særlig verdifulle og sårbare områder (SVO-rapporten).
Her er det identifisert "kandidatområder" for en mulig utvidelse av eksisterende SVOer.
Utgangspunktet er ny kunnskap om livshistorisk viktige områder for sjøfugl. I SVO-rapporten varslet
Faglig forum at det vil bli arrangert en workshop etter sommeren for å se nærmere på
kandidatområdene og vurdere behovet for eventuelle utvidelser av eksisterende SVOer. Dette ble

gjennomført som et arbeidsmøte i Faglig forum 1. oktober, der informasjonen om
kandidatområdene ble vurdert. Formålet med arbeidsmøtet var å identifisere eventuelle behov for
grenseendringer som i tilfelle kunne spilles inn til arbeidet med stortingsmeldingen om
forvaltningsplanene.
Faglig forum konkluderte med at det er behov for ytterligere informasjon før det kan tas stilling til
kandidatområdene og drøftet et løp for videre SVO-arbeid framover.
Faglig forum vurderte også et forslag fra Norsk Polarinstitutt til avgrensning på kart av SVO
Havområdene rundt Svalbard, inkludert Bjørnøya. Jf Meld.St.20 (2014-2015), kap. 2.3.6 der det står
at "Havområdene rundt Svalbard, inkludert Bjørnøya, er identifisert og beskrevet som et særlig
verdifullt og sårbart område i forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten. Det er bare rundt
Bjørnøya dette området er kartfestet i forvaltningsplanen. En vurdering av hvordan det særlig
verdifulle og sårbare området rundt Svalbard kan avgrenses vil bli gjort som en del av det faglige
arbeidet frem mot revideringen i 2020."
Faglig forum støttet den foreslåtte kartavgrensningen av SVO Havområdene rundt Svalbard.
Formål
Formålet med informasjonsmøtet er:
- å informere om status for arbeidet, konklusjoner fra arbeidsmøtet og videre prosess, og
- å gi interesseorganisasjoner anledning til å gi innspill.
I møtet blir det anledning for interesseorganisasjoner til å gi korte, forberedte innspill (3 minutter).
Etter møtet kan interesseorganisasjonene gi skriftlige innspill innen 7. november, jf KLDs side om
innspill til meldingsprosessen https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-ogmiljo/naturmangfold/innsiktsartikler-naturmangfold/ny-stortingsmelding-om-forvaltningsplanenefor-havomradene-lofotenbarentshavet-norskehavet-og-nordsjoenskagerrak/id2661524/.
Program
1. Informasjon om status for arbeidet og konklusjoner fra arbeidsmøtet 1. oktober.
v/ Hanne-Grete Nilsen, leder Faglig forum
2. Vurdering av kandidatområder med utgangspunkt i ny kunnskap om sjøfugl
v/ Geir Systad, NINA
(Systad m.fl. 2019)
3. Ny kunnskap om sjøfugl i åpent hav
v/ Per Fauchald, NINA
(Systad m.fl 2019)
4. Avgrensning av SVO rundt Svalbard
v/ Cecilie von Quillfeldt, Norsk Polarinstitutt
(Notat fra NP til Faglig forum)
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5. Innspill fra interesseorganisasjoner
3 min forberedte innspill pr. organisasjon.
6. Avslutning
Det vil bli servert en enkel lunsj under møtet.
Dokumenter
Systad, G. H., Fauchald, P., Descamps, S., Christensen-Dalsgaard, S., Strøm, H. & Tarroux, A.
(2019). Identifisering av viktige områder for sjøfugl i norske havområder – innspill til
forvaltningsplanarbeidet 2018 (NINA Rapport 1627): Norsk institutt for naturforskning.
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1353/m1353.pdf
Avgrensning av SVO Havområdene rundt Svalbard
Notat fra Norsk Polarinstitutt til Faglig forum for norske havområder.
Notatet legges ut på Havforum.no og sendes ut i forkant av møtet.
Faglig forum for norske havområder (2019) Særlig verdifulle og sårbare områder - Faggrunnlag for
revisjon og oppdatering av forvaltningsplanene for norske havområder (M-1303/2019).
https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2019/april-2019/sarlig-verdifulle-og-sarbareomrader-faggrunnlag-for-revisjon-og-oppdatering-av-forvaltningsplanene-for-norske-havomrader/
Påmelding
Det vises til foreløpig innkalling til kontaktpersoner i interesseorganisasjonene sendt via Outlook.
Vi håper dere har anledning til å komme og ber om tilbakemelding om deltakelse innen 14. oktober.
Påmelding sendes til Faglig forums sekretariat ved Eva Degré, eva.degre@miljodir.no (eventuelt ved
å godkjenne møteinnkallingen i Outlook) med navn på deltakere, eventuelle diettbehov og beskjed
om dere vil holde forberedt 3 min innlegg.
Vel møtt!

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent
Cecilie Kristiansen
seksjonssjef

Hanne-Grete Nilsen
seniorrådgiver

Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.
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Adresseliste:
Akademikerne
Greenpeace Norge
LO
- Industri Energi
Maritimt forum
Miljøstiftelsen Bellona
Naturvernforbundet
- Natur og Ungdom
NHO
Norges fiskarlag
- Fiskebåt
Norges kystfiskarlag
Norges rederiforbund
Norsk Olje og Gass
Norske Samers Riksforbund
Norwegian Energy Partners
Pelagisk forening
Petro Arctic
Sabima
Sjømat Norge
Unio
- Det norske maskinistforbund
WWF
YS
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