Aktivitetsplan for Faglig forum for helhetlig og økosystembasert forvaltning
av norske havområder 2015. Tidsplanen tar forbehold om avklaring fra SG på
enkelte oppgaver.

Oppgave

Ansvarlig

Litteraturstudie som
oppsummerer hva som
gjøres internasjonalt på
området samlet
belastning.
Utvikling av en
metodikk som skal
benyttes til å vurdere den
samlede belastningen
innenfor våre
forvaltningsplanområder.

Jan April-juni Juli-sept
mars
Miljøtilstanden og samlet belastning
HI/Sekretariatet
X
X
Plan for
det videre
arbeidet
leveres FF
1.sept

Okt-des

HI v/Geir
Ottersen (OVG
sekretariat,
Fiskeridir.,
Sjøfartsdir., KV,
OD, Statens
strålevern NIFES
og Miljødir.)

X
Fortsetter i
2016

X

Særlig verdifulle og sårbare områder
NP V/Cecilie von
X
X

Lage et dokument som
beskriver hvordan man
skal fremstille endringer
innenfor de ulike
SVOene.

X

Quillfeldt,
(Miljødir, HI, OD
og Fiskeridir.)

Næringenes aktivitet, nåværende og framtidig arealbruk og -behov, og påvirkning på
miljøet og andre næringer.
Utarbeidelse av et format
for rapportering.
Utarbeidelse av rutiner
for rapportering opp mot
arealverktøyet/BW

OD (Fiskeridir,
KV og Sjøfartsdir.)

X

X

X

X

Risiko for og beredskap mot akutt forurensning
Utarbeidelse av et notat
som definerer hva som
vil være viktig å jobbe
med mhp. risiko i det
videre arbeidet.

Miljødir.(OD, Ptil
Statens Strålevern
og KV)

X

Frist 1.
september
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Oppgave

Ansvarlig

Jan April-juni Juli-sept
mars
De havbaserte næringenes verdiskaping og grunnlaget for verdiskaping
(økosystemtjenester)
Gjennomgang av det
som har vært skrevet i de
ulike
forvaltningsplanene for å
vurdere hvilke tema som
det bør arbeides mer
med/videreutvikles.

Miljødir. v/Guro
Ringlund, (OD,
Fiskeridir., KV,
Ptil og Sjøfartsdir.)

X

X

Okt-des

Plan for det
videre
arbeidet
leveres FF
1.sept

Kunnskapsbehov
Det lages et notat som
har fokus på hvordan
kunnskapsbehov har blitt
fulgt opp og hvordan
dette bør gjøres i
framtiden.

NP v/Cecilie von
Quillfeldt,
deltakelse fra alle
deltakende inst i
FF

X

X

Gjennomføring av tiltak i tidligere forvaltningsplaner som er lagt til deltagende
institusjoner i Faglig forum, og vurdere effekten av disse tiltakene.
Det lages et dokument
som gjennomgår
forvaltningsplanrelaterte
tiltak som er
gjennomført. Om mulig,
skal en vurdering av
effekten av tiltakene
inkluderes.

Sekretariatet

Kommunikasjonsstrategi
Nettsider for det nye
FF – havforum.no

Sekretariatet
Sekretariatet

X

Frist 23 okt

Formidling
X
X
X
X

Arealverktøy
Identifisere hvilke
produkter/rolle som
forventes av FF og
forumets medlemmer

FF avventer
tilbakemelding fra
SG
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