Godkjent på møtet i Faglig forum 12.09.2017

Referat fra møte i Faglig forum for norske havområder
Tid: 2. mai 2017
Sted: Clarion hotel, Trondheim
Tilstede: Geir Ottersen (Havforskningsinstituttet), Thorbjørn Thorvik (Fiskeridirektoratet), Per
Arneberg (Overvåkingsgruppa), Louise Kiel Jensen (Strålevernet), Hilde Skjerdal (Strålevernet), Cecilie
von Quillfeldt (Norsk polarinstitutt), Ingvill Røsland (Petroleumstilsynet), Cecilie Østby
(Miljødirektoratet), Gerhard Heggebø (Kartverket), Anne Langaas Gossé (Miljødirektoratet), Geir
Høvik Hansen (Sjøfartsdirektoratet), Bente Jarandsen (Oljedirektoratet), Andre Jensen
(Oljedirektoratet), Guro Børnes Ringlund (Miljødirektoratet), Hanne Grete Nilsen (Klima- og
miljødepartementet), Monica Sanden (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning), Ulf
Syversen (Kystverket), Ida Kessel Nordgård (Norsk polarinstitutt ), Marit Kjeldby (Miljødirektoratet),
Eva Degré (Miljødirektoratet)
Referent: Ida Kessel Nordgård

Saksnr
1/17

Ansvar
Godkjenning av referat fra møte 24. januar 2017.
Vedtak: Referatet ble godkjent med de endringene
som var spilt inn. Sendes SG og legges på
Havforum.no

2/17

Frist

Sekretariatet

Status oppgaver i aktivitetsplan 2017
i.

ii.

Aktivitet og nye næringer v/ Fdir
Aktivitetsgruppa har leverte et notat om
nye næringer. Dette er et levende
dokument som kan jobbes videre med ved
behov.
Vedtak: Skisse for arbeidet med
aktivitetsrapporten oppdateres. Det legges
kun opp til statusrapport på møtet 12.
sept. Det jobbes videre med rapport for
aktivitet.
Metodegruppe samlet påvirkning v/HI
Metode brukt i nordsjøarbeidet skal tas
som utgangspunkt i arbeid med
Barentshavet til 2018.
Vedtak: Plan med skisse for fremdrift og
videre arbeid skal utarbeides.

Aktivitetsgruppa/Fdir

iht plan

HI

Nov. 2017
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iii.

Tiltak Barentshavet-Lofoten v/Sekretariatet
Oppfølging: Ferdig liste med innspill og
forslag til tiltak skal fullføres med
kommentarer fra alle. Alle tiltakene som
skal gjennomføres står i st. mld.
Andre overordnede relevante tiltak legges
til i slutten av dokumentet

iv.

Arbeidsgruppe risiko v/Miljødirektoratet
Gruppa har i oppdrag å oppdatere og
revidere tekster for Barentshavet-Lofoten
ila 2018.
Oppfølging: Arbeidsplan skal leveres
september 2017. Videre arbeid baserer seg
på denne. Seminar for å belyse ulike sider
med risiko i forvaltningsplansammenheng
står oppført på aktivitetsplanen til FF for
2017. Arbeidsgruppen vil komme med
noen forslag og innspill til FF på form og
innhold til møtet 12. september.
Verdiskapning/økosystemtjenester,
Miljødir v/ Guro Ringlund
Orientering om gruppas arbeid siden
seminaret i november 2016. Snøkrabbe og
korallrev skal brukes som første test«cases» i arbeidet videre.
Arbeidsgruppa har kontakt med OVG for å
få input til naturfaglige beskrivelser. Kan
legge fram en foreløpig versjon av casene
for FF i september.
Særlig verdifulle og sårbare områder v/NP
Dette blir tredelt: 1. Utsjekk av verdi og
sårbarhet, overvåkning og
kunnskapsbehov, samt et eventuelt behov
for å endre grensene på de eksisterende
områdene. 2. Har man behov for nye
områder i Barentshavet? 3. Er om det er
noen av temaene og områdene som
trenger særskilte utredninger?
Orientering ble gitt om status på arbeidet
med rapport om iskantsonen og
polarfronten, samt fremdrift i 2017-2018.

v.

vi.

Sekretariatet/
alle

1. juni 2017
Ny versjon med
alles innspill
sendes ut for
kommentar 10.
juni. Frist for
kommentar 1.
september.

Mdir

Sept. 2017

Mdir

Struktur for plan:
26. aug. 2017
Endelig levering:
sommer 2018

NP

Polarfront: HI
Iskant: NP

1. juli 2018
1. juli 2017
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6/17

7/17

Arealverktøyet v/ BarentsWatch: status og videre
fremdrift, (Gjermund Hartviksen)
Fremdriftsplan:
- Alle data skal være tilgjengelige via
Geonorge
- Versjon 1.5 på plass
- Gjennomført brukbarhetsanalyse av
versjon 1.5 og intervju med brukere
- Versjon 2.0 ferdig
Faglig innlegg: dyrking av makroalger v/ Ole Jacob
Broch, SINTEF
Informasjon om status fra Overvåkingsgruppen,
v/ Per Arneberg
Informasjon om dominerende trekk observert
under overvåkingen og forslag til videre utvikling
av overvåking.
Oppfølging: Rapport fra Barentshavet ferdigstilles.
Kommunikasjonsplan
Delrapporter fra FF må kunne gjenkjennes som en
del av en helhet f.eks ved felles forside.
Oppfølging: Forslag til dette utarbeides.
Forslag til fagtema på neste FF møte –presentasjon
av rapporter om iskant og polarfront
Relevant informasjon fra medlemmer i faglig
forum
NP: melding om Norskehavet har kommet,
stortingsmelding nr. 35 2016-2017.
I forbindelse med ministermøtet i Arktisk Råd 11.
mai kommer flere rapporter. Statusrapport for
biologisk mangfold (CBMP-rapporten) er særlig
relevant. 13. sept. skal det arrangeres en nasjonal
workshop knyttet til CBMP rapporten
https://www.arcticbiodiversity.is/marineNærmere
info kommer. Se for øvrig spesielt rapport om
Barentshavet:
http://www.amap.no/documents/doc/AdaptationActions-for-a-Changing-Arctic-AACA-Barents-AreaOverview-report/1529.
Flere relevante rapporter finnes på
http://www.amap.no/ og
http://www.pame.is/index.php/shortcode/blog/ite
m/59-pame-deliverables-to-the-2017-arcticcouncil-ministerial-meeting.
MAREANO: I år skal det kartlegges mer på
Svalbard. Is gjør det litt utfordrende i år. Det
jobbes med langtidsplan frem mot 2024.

1. juli 2017
BarentsWatch
15. aug. 2017
1. sept. 2017
15. nov. 2017
Faglig forum
takket for et
interessant
foredrag

OVG

Juni 2017

Sekretariatet

Helst før juni
2017
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Rapport fra IUCN på marin verdensarv i Arktis.
Foreslått mulig område til verdensarv er bl.a.
områdene ved Svalbard og Frans Josef land, bort
mot Russland.
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/d
ocuments/2017-006.pdf
NIFES: Overvåkning av atlantisk kveite - rapport fra
NIFES: https://www.nifes.no/svaert-hoye-nivaeruonskede-stoffer-kveite-100-kilo-lave-nivaermindre-kveiter/. Høye nivåer av fremmedstoffer på
Sklinnabanken fører til forslag om stenging for fiske
av stor kveite og kveite fra Sklinnabanken.
Mdir: UNESCO har jobbet med MSP, og de hadde
konferanse i mars sammen med EU. Det begynner
å bli anerkjent at Norge har et avansert system og
forvalter med et sterkt kunnskapsgrunnlag.
Mdir jobber med oppdrag som går på å vurdere
hvilke nye marine næringer som skal prioriteres for
kunnskapsoppbygging, basert på konsekvenser for
naturmangfold og økosystemtjenester. Frist 1. juni.
Undervannsstøy-oppdrag: kunnskapsrapport om
undersjøisk støy er laget, det er også arrangert et
seminar om undersjøisk støy hvor rapporten ble
presentert. Basert på den informasjonen skal Mdir
gi en vurdering av behovet for tiltak nasjonalt og
internasjonalt om undervannsstøy, levering i
oktober 2017. De relevante etatene (OD og Sjøfart)
vil bli kontaktet i prosessen.
Det skal være et heldagsseminar på Helsfyr 15. juni
på klima og Arktis arrangert av Mdir og AMAP:
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Arra
ngementer/Arktis-slik-vi-kjenner-det--en-sagablott/
Der er mulighet for fysisk oppmøte etter
påmelding eller å følge seminaret via streaming.

HI: IPCC-prosessen er i gang med forberedelser til
to rapporter. AR6 og "special report" på vann og is.
MDir og CICERO leder dette nasjonalt. Invitasjon
har gått ut der man kan foreslå seg selv eller andre
som forfatter på dette arbeidet.
Neste møte: 12. september 2017 i Oslo

