referat fra møte i Faglig forum 20. september 2016.

Referat Faglig forum for norske havområder 20.septmber 2016
Tilstede: Ingvild Marthinsen (Miljødirektoratet), Anne Britt Storeng (Miljødirektoratet), Bente
Jarandsen (Oljedirektoratet), Amund Måge, (NIFES), Ellen Øseth (Norsk Polarinstitutt), Eva Degré
(Miljødirektoratet), Geir Høvik Hansen (Sjøfartsdirektoratet), Gerhard Heggebø (Kartverket), Per
Arneberg (Overvåkingsgruppen, HI), Hilde Kristin Skjerdal (Statens Strålevern), Lin Silje Nilsen
(Petroleumstilsynet), Louise Kiel Jensen (Statens Strålevern), Odd Raustein (Oljedirektoratet), Rolf
Jørn Fjærbu (Kystverket), Thorbjørn Thorvik (Fiskeridirektoratet), I tillegge møtte Kjell Knudsen
(BarentsWatch), sak 6 (video), Gjermund Hartviksen (BarentsWatch) sak 6 (video), Knut Nordahl
(Norconsult) sak 6 (video), Guro Børnes Ringlund (Miljødirektoratet), sak 4 og 5, Ann Mari Vik Green,
Miljødirektoratet, sak 4,
Referent: Anne Britt Storeng (Miljødirektoratet)
Tid og sted: 10.00 – 16.00 tirsdag 20.september 2016 Miljødirektoratet, Oslo.
i)

Velkommen v/Ingvild Martinsen
Dagsorden ble godkjent
To punkter til eventuelt:
 Håndtering av uenigheter som gjelder prosess
 Involvering av interessegrupper underveis i prosessen

ii) Godkjenning av referat fra sist møte 8.mars 2016
Referatet ble godkjent med de endringene som var spilt inn til møtet.
iii) Informasjon fra sekretariatet og runde rundt bordet
i)

Info fra sekretariatet


Det er blitt gjort noen justeringer av strukturen på Havforum.no for å gjøre sidene
mer leservennlige. Dersom noen har kommentarer meldes dette inn til sekretariatet.



St. melding 14 (2015-2016), Norsk handlingsplan for naturmangfold omtaler bla
forvaltningsplanene. I vedtak knyttet til behandling av meldinga ber Stortinget
Regjeringa om å oppdatere forvaltningsplanene hvert 4 år og revidere planene
minimum hvert 12 år.



Regjeringa har meldt fra om at arbeidet med oppdatering av forvaltningsplanen for
Norskehavet har startet opp. En oppdatert forvaltningsplan skal foreligge våren 2017.



Styringsgruppen for forvaltningsplanarbeidet hadde møte 1. september. Hovedtema
var en innledende diskusjon om arbeidet med en oppdatering av forvaltningsplanene
for Norskehavet. Et utkast til en innholdsfortegnelse ble diskutert. Det ble i tillegg vist
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til at i behandlingen av naturmangfoldmeldingen så flagget Stortinget enkelte temaer
som det vil være naturlig å omtale i meldingen, blant annet sjøfugl, marint vern og
marin forsøpling. Andre mulige temaer som kan løftes i meldingen, er MAREANO,
høsting på lavere nivåer i næringskjeden, og blå vekst/omstilling.
Neste møte i styringsgruppa er 26 september. Saker til diskusjon på dette møtet vil
være:
o Tidsplan for meldingsarbeidet
o Utkast til detaljert innholdsfortegnelse
o Vurdering av måloppnåelse for miljømålene
o Dokument med status for gjennomføring av tiltak
Oppfølging: Referat fra møtet i SG 1. september blir sendt FF når det foreligger.
ii)

Info fra Overvåkingsgruppen

Neste møte i OVG finner sted 29. september. På agendaen står bla statusrapport for
Barentshavet. Både innhold og tidsplan skal diskuteres. OVG sin strategi vil også blir tatt opp.
iii)

Info fra medlemmer i Faglig forum



NIFES:
- Ny direktør har ønske om å se mer nordover.



Sjøfarts dir.
- Ballastvannkonvensjonen trer i kraft fra september 2017, 12 år etter at den ble
vedtatt.



Ptil:
-



Det nærmer seg årsrapportering for Risikonivået på norsk sokkel (RNNP- akutt).
Det skal være et møte 8. oktober hvor rapporten vil bli lagt fram.

NP:
-

MOSJ er oppdatert med flere nye indikatorer,
NP styrker arbeidet sitt inn mot havforvaltning og vil i løpet av kort tid ansette en
ekstra person som skal jobbe med havrelaterte problemstillinger.

iv) Status oppgaver i aktivitetsplanen 2016
i.
Aktivitetsrapportering /OD.
Mal for videre rapportering er laget. (kommentar fra sekretariatet: ferdigstilt dokument ble
oversendt Faglig forum 27. april )
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Fiskeridirektoratet har tatt på seg arbeidet med å lede gruppen videre fram til en
rapportering i forbindelse med revidering av Barentshavet. Rapport skal foreligge i 2017 i
henhold til arbeidsplanen.
ii.

Metodegruppe samlet påvirkning /HI
Thorbjørn Thorvik, Fiskeridirektoratet la fram en kort status på vegne av Geir Ottersen.
Litteraturstudie på metoder er levert. Det har vært ett møte i gruppa.
Et notat med en oppsummering og konklusjoner på anbefalt metode vil komme i løpet av
vinteren.

iii.
Særlig verdifulle og sårbare områder/NP)
Ellen Øseth, NP ga en kort orientering basert på utsendt notat.
Notat la opp til en diskusjon omkring:
 Omfang på beskrivelsen ved revidering
 Frekvens på oppdatering.
Oppfølging:
Frist for innspill: 18. oktober. Kommentarer sendes til Cecilie von Quillfeldt, NP
Nytt utkast sendes ut 1. nov
Det legges opp til vedtak på neste møte i FF.
FF må ha en dialog med MAREANO. Det er ønskelig at MAREANO blir invitert til neste møte i
FF for å presentere hva som er gjort av relevante undersøkelser som kan bidra til
revideringen av forvaltningsplanen for Barentshavet.
Det bør diskuteres hvordan koblingene mellom FF og MAREANO bør være framover for å
sikre at kartleggingen gir nødvendig kunnskap til de ulike prosessene som går i regi av
forvaltningsplanene.
Oppfølging:
Sekretariatet kontakter MAREANO.
iv.

Verdiskaping /Miljødirektoratet

Guro Ringlund, Miljødirektoratet ga en kort presentasjon av utsendt notat. Det ferdige
notatet skal oversendes styringsgruppa etter godkjenning i FF.
Siden forrige gjennomgang i FF har arbeidsgruppen tatt et valg angående metode som det er
ønskelig å gå videre med til revideringen av Barentshavet.
Det er i det videre arbeidet ønskelig med en dialog med styringsgruppen bla for å klargjøre
hva man legger i "nye næringer", men også for å få respons til metodevalget.
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Det ble enighet om at gruppa for aktiviteter, som ledes av Fiskeridirektoratet, lager et forslag
til en liste over nye næringer som tas opp til diskusjon på neste møte i FF. Nye næringer skal
omtales under aktiviteter og i forbindelse med verdiskaping.
Det ble enighet om å ta inn noen endringer i notatet for å tydeliggjøre at notatet går fra FF og
ikke fra arbeidsgruppa.
Oppfølging:
Gruppa for aktiviteter lager et forslag til en liste over nye næringer som presenteres på
neste møte i FF
 Guro tar inn endringer og sender ut på en kort høringsrunde. Frist for innspill 18.oktober.
Kommentarer sendes til Guro Ringlund. Notatet oversendes til SG når kommentarer er
mottatt og innarbeidet.

v.
Risikoarbeidet/Miljødirektoratet
Sekretariatet orienterte om at det etter forrige møte i FF er sendt ut en henvendelse til FF
om å oppnevne personer til en arbeidsgruppe som skal jobbe med risiko fram mot revidering
av Barentshavet. Det er nå etablert en arbeidsgruppe slik at den foreløpige arbeidsgruppen
som så langt har jobbet fram notatet legges ned.
Ann Mari Vik Green, Miljødirektoratet la fram notatet som den foreløpige arbeidsgruppen
hadde utarbeidet.
Det kom opp spørsmål om hva som er tenkt skrevet om miljøsårbarhet ift risiko (jf. eget
avsnitt i utkast til innholdsfortegnelse) og hvordan dette skal forholde seg til øvrige
beskrivelser av sårbarhet og SVOer i det faglige grunnlaget. Viktig at dette henger sammen,
og sårbarhet for akutt forurensning er input til miljørisikoanalysene og grunnlag for
vurderingene av eventuelle endringer i risiko.
Det kom inn innspill om at den samlede risiko og sårbarheten bør omtales i en tabell.
Det ble enighet om at det var behov for en justering av dokumentet slik at det framsto i en
mer enhetlig format for alle sektorene.
Oppfølging:
Reviderte dokument sendes ut. Frist for innspill 18. oktober. Kommentarer sendes direkte
til Ann Mari Vik Green/Cecilie Østby.
vi.

Kunnskapsbehov/NP
Ellen Øseth, NP holdt en kort presentasjon på bakgrunn av notat som var sendt ut.
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FF medlemmer ønsker mulighet for å sjekke ut om det var eventuelle innspill. Frist for
innspill 18 oktober, og dersom det ikke er kommet vesentlige innspill til da, regnes
dokumentet som vedtatt, Kommentarer sendes direkte til Cecilie von Qiullfeldt.
vii.

Tiltak /sekretariatet.
Norskehavet – det er gjort en del endringer i teksten for at den skal være egnet til
publisering på Havforum.no. .
Barentshavet – fordeling av ansvar må gjøres. Dokumentet er til utsjekk hos
departementene.
Oppfølging:
tabell for Norskehavet sendes ut til en ny utsjekking i FF når sekretariatet har fått
tilbakemelding på SG sine aktivitetspunkter.
Barentshavet: Når tilbakemeldingen kommer fra departementene sendes dok ut til FF.
Sekretariatet kommer tilbake med en frist for innspill når man har fått endelig
tilbakemelding fra departementene.

viii.

Målevaluering
Dokument vil sendes ut før neste møte i FF.
Det ble informerte om at OVG planlegger å legge til rette informasjon som skal kunne
benyttes til å si noe om målevaluering.

v) Oppfølging kommentarer fra SG til arbeidsplan Barentshavet Lofoten
SG sine kommentarer ble gjennomgått.
Forslag til oppfølging av SG kommentarer i FFs arbeidsplanen ble gjennomgått. Det ble
foretatt en justering av foreslått tekst under møtet. Revidert arbeidsplan basert på innspill
under møtet ble godkjent.
Oppfølging:
Reviderte arbeidsplanen legges ut på Havmiljø.no
vi) Status arealverktøyet v/Kjell Knudsen.
Kjell Knutsen, Gjermund Hartviksen og Knut Nordahl deltok pr video og ga FF en orientering.
Stor politisk interesse for Arealverktøyet.
Kjell Knudsen går ut i pappapermisjon - Gjermund Hartviksen overtar prosjektansvaret.


Status for utvikling av kartløsning:
 Rapport om prioriterte brukerhistorier
 GAP analyse prioriterte brukerhistorier
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Planlegging 2017:






Tilpasnings av datagrunnlaget prioriterte brukerhistorier
Satt opp kartløsning som kan brukes:
https://kart.barentswatch.no/arealverktøy
Løsning med nye data/analysemodul planlagt 15.11

Konkretisering av prioriterte brukerhistorier Fokus samlet påvirkning rapport 1.2.2017 –det er sentralt at gruppa som jobber med samlet
påvirkning bidrar i beskrivelse av brukerhistorien
Tilrettelegging av etatenes datagrunnlag. Leveranse 1.7.2017
Arealverktøy versjon 2.0 Flere del-leveranser frem mot 15.11.2017

Budsjett 2017:
 BarentsWatch: 2,2 millioner utvikling ++
 Kartverket, Miljødirektoratet, BarentsWatch: Prosjektgruppe
 Hver etats bidrag datagrunnlag: estimat 250.000

Flere etater påpekte at det ikke er satt av penger/ressurser til å delta inn i prosjektet.
Det er etterlyst flere ganger at det må være en prosess som medfører at de ulike etatene
får dette inn i sitt tildelingsbrev. Det bør gis signaler om dette inn til SG.


Datagrunnlag:
 Tilrettelegging av datagrunnlag for versjon 2 – prosess frem mot
31. desember
 Milepæler for leveranser frem mot 1. juli 2017
 Estimater for egeninnsats og bistand fra prosjekter



Kartløsning arealverktøy
 Utarbeide rapport om arealbruk
 2.Interaktiv informasjon om arealbruken
 3.Samhandling/dialog ved hjelp av kart

Det ble foretatt en gjennomgang av en demo.
vii) Eventuelt
i.
Prosess uenighet – tatt opp av sekretariatet:
På forrige møte ble det diskuterte om FF skulle sende ut en bekymringsmelding til HI. Saken
kom opp under møtet og det ble enighet om å sende en henvendelse i fra FF. Etter møtet ble
det pr mail gitt signaler om at enkelte likevel ikke støttet en slik henvendelse med det til
følge at det ikke ble gjort en henvendelse fra FF. Noen var helle ikke enig i at det ikke ble
gjort. En diskusjon omkring prosessen rundt dette ble diskutert.
Prosessen knyttet til forvaltningsplanen er i sin helhet basert på konsensus. Ved faglig
uenighet skal dette kan synliggjøres. Henvendelser fra FF som går på prosesser må baseres
på konsensus og ikke synliggjøre noe flertalls og mindretallsvurdering. I den gitte saken var
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saken i seg selv ikke forberedt. I saker hvor det er ønskelig at FF gjøre et felles framstøt mot
noe bør sakene forberedes slik at FF har muligheter til å ta en utsjekk og foreta en forankring
i egen etat før man kommer til møtet.
ii.
Involvering av interesse grupper.
Innenfor havområdene foregår det mye forskning og mange ulike interessenter sitter på mye
nyttig informasjon. Faglig forum bør medvirke til at man i løpet av prosessen med revidering
av forvaltningsplanen for Barentshavet søker å involvere interessegrupper gjennom for
eksempel konferanser m.m.
Det ble enighet om at dokumentet om medvirkning som FF tidligere har behandlet brukes
som grunnlag for en plan hvor man konkretiserer involvering av interessegruppene i arbeidet
som skal foregå for fram mot revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet.
Det ble stilt spørsmål om den kommende workshop knyttet til verdiskaping og evt eksterne
deltakelse der. Det ble vist til formålet med workshopen er å lage en felles forståelse i FF
over temaet og at det i denne settingen ikke er relevant å invitere eksterne utover de
foredragsholdere som allerede er inviterte inn.
Oppfølging:
Sekretariatet presenterer dokumentet om medvirkning på neste møte som grunnlag for
videre planlegging.
viii) Neste møte
Tirsdag 15 november, Oslo
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