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Referat Faglig forum for norske havområder 15. november 2016
Tilstede: Eva Degré og Anne Britt Storeng (Miljødirektoratet), Bente Jarandsen og Odd Raustein
(Oljedirektoratet), Bente Nilsen (NIFES), Geir Ottersen (HI), Cecilie von Quillfeldt (Norsk
Polarinstitutt), Thorbjørn Thorvik (Fiskeridirektoratet), Geir Høvik Hansen (Sjøfartsdirektoratet),
Gerhard Heggebø (Kartverket), Per Arneberg (Overvåkingsgruppen), Hilde Kristin Skjerdal og Louise
Kiel Jensen (Statens Strålevern), Ingvill Røsland (Petroleumstilsynet), Rolf Jørn Fjærbu (Kystverket). I
tillegg møtte Kjell Knudsen og Gjermund Hartviksen (BarentsWatch) sak 5 (video)
Referent: Anne Langaas Gossé (Miljødirektoratet)
Tid og sted: 10.00 – 15.00 tirsdag 15. november 2016 Miljødirektoratet, Oslo.
1. Velkommen v/Eva Degré
Dagsorden ble godkjent.
Ingen punkter til eventuelt.
2. Godkjenning av referat fra møte 20. september 2016
Referatet ble godkjent med de endringene som var spilt inn til møtet.

3.
i.



Informasjon fra sekretariatet og runde rundt bordet:
Info fra sekretariatet v/ Eva Degré
Styringsgruppa har for tiden hovedfokus på arbeidet med Norskehavet.
Havforum.no er oppdatert med en ny side om arealverktøyet. I tillegg er vedtatte referat fra
20.09.16 og arbeidsplanen for revisjon av Barentshavet-Lofoten lagt ut . Faglig forum
oppfordres ellers til å gi tilbakemelding om evt forbedringsbehov av Havforum.no

ii.


Info fra OVG v/ Per Arneberg
Rapport fra OVG 2017
En utvidet innholdsfortegnelse ble presentert. Årets rapport skal i tillegg til å inneholde en
statusbeskrivelse også se på endring av ytre påvirkninger.

Oppfølging
 Innholdsfortegnelsen sendes ut av Per Arneberg til lederne av de etablerte arbeidsgruppene i
Faglig forum med muligheter for innspill.


Ekspertråd for økologisk tilstand
Som en del av oppfølgingen av Naturmangfoldmeldinga (Meld.St. 14 (2015-2016) er det
etablert et ekspertråd som skal foreslå naturvitenskapelige indikatorer og kriterier for hva
som er god økologisk tilstand i norske hovedøkosystemer, med unntak av de som faller inn
under oppfølgingen av vannforskriften. I økosystemet "Hav" skal utviklingen av
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naturvitenskapelige kriterier for "god økologisk tilstand" inngå som del av arbeidet med
forvaltningsplanene. Det er etablert en undergruppe under Overvåkingsgruppa bestående av
medlemmer fra de vitenskapelige institusjonene i overvåkingsgruppa (HI, Meteorologisk
institutt, NIFES, NGU, NILU, NINA, NIVA og NP) som skal jobbe med dette. Gruppa ledes av
Per Arneberg. Ekspertrådet ledes av NINA v/ Signe Nybø. Gruppa for hav skal ha sitt første
møte 22 november. Arbeidet skal være ferdig innen 1.juni 2017.

Info fra medlemmer i Faglig forum


Norsk Polarinstitutt v/ Cecilie von Quillfeldt:
- Status for oppdraget HI og NP har på iskantsonen og polarfronten: Arbeidet vil i hovedsak
skrives på engelsk og gjøres i moduler. Resultatene fra disse vil bli tilgjengeliggjort etter
hvert som de ferdigstilles. NP og HI har bedt om utsettelse av fristen for oppdraget som i
henhold til arbeidsplanen skal leveres våren 2017. Utsettelse av fristen innebærer at alle
deler av iskantsonen publiseres 1. juli. Samtidig vil også modul 1 for polarfronten være
ferdig, mens den endelige vurderingen for polarfronten vil ferdigstilles senest 1. juli 2018.
FF kommenterte at dette var i det seneste laget i forhold til å bli benyttet inn i andre
rapporter. NP mente at i og med at deler av rapporten vil være tilgjengelig tidligere
kommer ikke dette til å bli et problem.



Miljødirektoratet v/ Anne Britt Storeng:
- Nye rapporter fra Miljødirektoratet: Petroleumssektoren og hensynet til marint miljø.
- Rapport om nullutslipp til sjø er snart ferdig.
- I OSPAR jobbes det med en intermediate assessment (IA 2017). Denne er en forløper for
OSPAR kvalitetsstatusrapport (QSR) som egentlig skulle kommet i 2020, men som nå
utsettes.



Fiskeridirektoratet v Thorbjørn Thorvik:
- Brexit vil kunne føre til en del arbeid i forbindelse med fiskerisamarbeidet.
Fiskeridirektoratet hadde reguleringsmøte i forrige uke, det var "komfortabelt gode
kvoter".



Kystverket v/Rolf Jørn Fjærbu:
- Kystverket jobber med en utredning der man blant annet ser nærmere på innretning av
tilskuddsordninger for miljøtiltak i havner. Hensikten er å bidra til en mer miljøvennlig
skipsfart og å stimulere til omlegging til mer miljøvennlig drivstoff/fremdriftsteknologi.
Ved å foreta samfunnsøkonomiske vurderinger av tilskuddsordninger og
insentivsystemer for å etablere bunkringsfasiliteter for LNG og biofuel samt anlegg for
lade- og landstrøm i relevante havner, ønsker Kystverket å styrke myndighetenes
beslutningsunderlag og gjennom gode tilskudds- og insentivsordninger bidra til at
sjøtransportens klimafotavtrykk reduseres.



Sjøfartsdirektoratet v/Geir Høvik Hansen:
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-

Ballastvannskonvensjonen trer i kraft i september 2017. I denne forbindelsen revideres
norsk forskrift slik at rensekravet gjøres gjeldende.



HI v/ Geir Ottersen.
- I de nærmeste årene prioriterer MAREANO områder som inngår i revidering av
forvaltningsplanen for Barentshavet. HI har hovedansvar for polarfronten i
fellesoppdraget på iskantsone og polarfront fra Faglig forum. Det er et stort og krevende
arbeid, som innebærer ny og forbedret fysisk beskrivelse av polarfronten, i tillegg til
vurdering av verdi og sårbarhet.



NIFES v/ Bente Nilsen:
- NIFES ønsker å se mer mot det som foregår i nordområdene og søker seg derfor inn i
Framsenteret.



Petroleumstilsynet v/Ingvill Rosland:
- Petroleumstilsynet har fått henvendelse fra sitt departement med forespørsel om å
oppdatere det faglige grunnlaget for Norskehavet (nye tall), innenfor deres
arbeidsområde. De stilte i denne forbindelsen spørsmål om hvordan dette bør gjøres, og
om andre direktorater har fått tilsvarende henvendelse fra sine departementer.
Sekretariatet påpekte at dette ikke er en oppgave som går via FF. De ulike direktoratene
må oppdatere sine respektive departementer med ny informasjon i den grad det
etterspørres. Flere andre direktorater har også fått i oppdrag fra sine departementer å
bidra med oppdatert informasjon. Det ble poengtert at dersom nye vurderinger blir gjort
vil ikke faggrunnlaget være et produkt fra FF. FF kan vanskelig å gjøre noe med dette.
- Ny rapport om risikoutvikling i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP-AU) fra Ptil.
http://www.ptil.no/akutte-utslipp/category1241.html
4. Status oppgaver i aktivitetsplan 2016
i.

Forslag til liste over nye næringer som skal inkluderes v/Fidir (Thorbjørn Thorvik)
(Saksdokument B).
Det er flere mulige tilnærminger. Faglig forum må bli enige om hva det skal jobbes videre
med og hva som bør være hovedfokus. Nye næringer og nye aktiviteter som muligheter
innenfor eksisterende næringer (f. eks fiske på lavere trofisk nivå). Potensial for
verdiskaping? Verdiskapingsgruppen vil også bruke lista i sitt videre arbeid.
Dokumentet skal brukes som grunnlag i videre arbeid om aktivitet og verdiskaping og vil ha
status som et arbeidsdokument. Det kan eventuelt presenteres for styringsgruppen. Det ble
også foreslått å ha en faglig presentasjon i FF omkring mineralutvinning på havbunnen.
Oppfølging:
 Eventuelle innspill fra FF sendes til Thorbjørn Thorvik innen 15.12.16.
Vurder: Innrettingen av dokumentet? Er det flere nye næringer som bør nevnes eller er
det noen av de som er nevnt som ikke bør være med? Oppdatert dokument behandles i
FF-møtet i januar. Da avklares det hva som skal fokuseres og hva som skal være med i
arbeidet videre.
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 Faglig presentasjon omkring mineralutvinning på havbunnen vurderes tatt inn på et av
de kommende møtene i FF. Følges opp av sekretariatet og OD
ii.

Metodegruppe samlet påvirkning v/HI (Geir Ottersen)
Gruppen anser seg som ferdig med arbeidet. Endelig dokument med resultat av metodevalg
legges frem til neste møte i Faglig forum. I tillegg er det bidratt til arealverktøyet med en
oppstart på brukerhistorie om samlet påvirkning. I det videre arbeidet med samlet påvirkning
er deltakelse gitt etater/institusjoner gjennom arbeidsplan for Barentshavet-Lofoten.
Oppfølging:
→ Notat sendes til neste FF-møte og godkjennes i dette møtet.
→ Etatene som deltar i metodegruppa fortsetter med arbeidet med samlet påvirkning ihht
arbeidsplan. Inkludert også bidrag til arealverktøyet. Navn på medlemmer av arbeidsgruppen
«samlet påvirkning» bekreftes på neste møte.

iii.

Særlig verdifulle og sårbare områder v/NP (Saksdokument C)
Vedtak: Dokumentet ble godkjent.

iv.

Verdiskaping v/Mdir (Saksdokument D)
Vedtak: Endelig dokument t.o.

v.

Risiko v/Mdir (Saksdokument E)
Vedtak: Dokumentet ble godkjent.

vi.

Kunnskapsbehov v/NP (Saksdokument F)
Vedtak: Dokumentet ble godkjent.

vii.

Tiltak v/sekretariatet

Utsjekk av oppdatert tiltak for Norskehavet. Innspill på fordeling av ansvar Barentshavet Lofoten.
Oppfølging:
 Frist for kommentarer og innspill 15. desember.
viii.

Målevaluering –Mdir (Saksdokument G) (Anne Britt Storeng)
Oppfølging:
Tilbakemelding på notatet innen 15.12.16, samt tilbakemelding på erfaringer fra bruk av
tabell vs prosatekst. Tilbakemeldinger sendes til Anne.Britt.storeng@miljodir.no

5. Arealverktøyet v/ BarentsWatch


Kjell Knudsen (tidligere prosjektleder) demonstrerte versjon 1.0 av arealverktøyet og
oppfordret FF om å teste verktøyet og gir tilbakemelding til
Gjermund.hartviksen@barentswatch.no
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Lenke til presentasjon av arealverktøy:
https://www.barentswatch.no/nyheter/2016/lansering_arealverktoy/



Gjermund Hartviksen (nåværende prosjektleder) ga en kort status for prosjektets
organisering og planlagt arbeid i 2017.

6. MAREANO Signe Nåmdal/Miljødirektoratet – leder av programgruppen og Sten Richard
Birkely/HI – leder av den utøvende gruppen
Signe Nåmdal innledet kort om hvordan arbeidet i MAREANO er organisert.
Sten Richard holdt en presentasjon om hvordan MAREANO arbeider, hvilke produkter de kan
levere, hva de har gjort og hva de har fokus på framover.
Det ble en kort diskusjon med utgangspunkt i hva MAREANO kan bidra med til revidering av
Barentshavet. Det er viktig med en god dialog i tiden framover slik at FF får det de trenger til
dette arbeidet. Viktig at produkter leveres til avtalt tid. Data fra MAREANO må standardiseres
på den måten som det skal gjøres for arealverktøyet.
Behandling i FF: Orientering tas til etterretning.
7. Aktivitetsplan 2017 v/sekr (Saksdokument H)
Utkast til dokument ble presentert.
Oppfølging:
 Innspill sendes innen 15. desember. Nytt dokument presenteres på neste møte i FF.
8. Årsrapport for 2016 v/sekr (Saksdokument I)
Oppfølging:
 Innspill sendes innen 15. desember. Nytt dokument presenteres på neste møte i FF.
9. Medvirkning v/sekr (Saksdokument J)
Dokument ble lagt frem, etterfulgt av en kort diskusjon. Prosjektet Symbiosis som ledes av
Akvaplan-niva kan ha relevant informasjon mht tilnærming til medvirkning.
Oppfølging:
 Sekretariatet starter på et forslag til kommunikasjonsplan som presenteres på neste
møte.
10. Møteplan 2017 (saksdokument G)
Forslag til møteplan for 2017 var sendt ut.
Oppfølging:
 Tilbakemelding på om datoer passer sendes innen 15. desember.
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11. Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.
12. Neste møte: 24. januar 2017 i Oslo.

