Vedtatt på møte i Faglig forum 21. november 2017

Referat fra møte i Faglig forum for norske havområder
Tid: 12. september 2017
Sted: Miljødirektoratet, Oslo
Tilstede: Guro Ringlund (Miljødirektoratet), Ingvild Røsland (Petroleumstilsynet), Bente Nilsen
(NIFES), Geir Arne Nordhus (Kartverket), Gerhard Heggebø (Kartverket), Hilde Skjerdal (Strålevernet),
Louise Kiel Jensen (Strålevernet), Geir Ottersen (HI), Bente Jarandsen (Oljedirektoratet), Rolf Jørn
Fjærbu (Kystverket), Geir Høvik Hansen (Sjøfartsdirektoratet), Per Arneberg (HI), Børge Holthe (HI),
Thorbjørn Thorvik (Fiskeridirektoratet), Ann Mari Vik Green (Miljødirektoratet), Anne Langaas Gossé
(Miljødirektoratet), Ida Kessel Nordgård (NP), Cecilie von Quillfeldt (NP), Eva Degré
(Miljødirektoratet), Hanne-Grete Nilsen (Miljødirektoratet)
Referent: Ida Kessel Nordgård
Sak nr.
8/17

Sakspunkter
Velkommen og info
v/ Hanne-Grete
Nilsen

9/17

Godkjenning av
referat fra møte 2.
mai 2017
(Saksdokument A)
Info fra sek og OVG
i. info fra
sekretariatet v/ Eva
Degré

10/17

ii. info fra
overvåkingsgruppa
(OVG) v/ Per
Arneberg

Ansvar
Ny leder i FF minnet om forventninger til
Faglig grunnlag som skal være ferdig i
løpet av våren 2019.
Vedtak: Innkalling og agenda ble godkjent.
Vedtak: Referat for møte 2. mai ble
godkjent med de endringene som har blitt
lagt inn. Det sendes SG og legges ut på
Havforum.
Møte i Styringsgruppen (SG) 19. juni 17:
Sekretariatet orienterte SG om status for
arbeidet med faggrunnlag for
Barentshavet-Lofoten og planlagt seminar
om risiko. SG ba om et grunnlag for
diskusjon for hvordan oppdatering av
Norskehavet og Nordsjøen kan inkluderes i
arbeidet frem til våren 2019.
Sekretariatet sender sin presentasjon til FF.
OVG arbeider med statusrapport for
Nordsjøen/Skagerrak.
I Barentshavrapporten fra 2017 er det et
nytt kapittel med drøftelse av de viktigste
endringene i økosystemet, samt årsaker.
Refererer her til publiserte arbeider for å få
belegg for påstandene. Tilsvarende vil bli
gjort i fremtidige statusrapporter fra OVG.
Statusrapporten vil bli jobbet videre med
frem mot OVG-møte 12. oktober.
Oppdatering av indikatorene:

FF sekretariat

FF sekretariat

Frist
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Sak nr.

11/17

Sakspunkter

Ny frekvens på
oppdateringer/
revisjoner og forslag
til ny arbeidsplan for
faglig forum for
Norskehavet og
Nordsjøen Skagerrak
v/sekretariatet
(saksdokument B)

Ansvar

Frist

Det er 120 indikatorer på miljøstatus,
ambisjonen er at indikatorsettet skal være
fullstendig oppdatert så snart som mulig.
Oppfølging: Indikatorene skal også ses i
sammenheng med verdifulle og sårbare
områder i statusrapporter. Vil bli fulgt opp
av OVG høsten 2017.
Hvordan følge opp oppdatering Nordsjøen/
Skagerrak og Norskehavet 2020?
Oppdatering av miljøtilstand, særlig
verdifulle og sårbare områder, aktivitet,
måloppnåelse og tiltak. Tverrgående
temaer vil også bli vurdert i lys av mulige
signaler fra SG om hva de vil at FF skal
behandle spesielt.
Metodebeskrivelsene og oppdateringene
skal legges ut på havforum.no, noe som vil
lette fremtidig arbeid med det faglige
grunnlaget og samtidig gi mulighet til å
følge med på de jevnlige oppdateringene.
Forslag til tillegg til arbeidsplan
Vedlegget til dokument B er en oversikt
over de leveransene FF kan gi SG, under
forutsetning at de trenger det, i tillegg til
arbeidsplanen for revisjon av Barentshavet.
- Miljøtilstand: oppsummering slik
OVG
som for Barentshavet bør være
med i Norskehavet etc. OVG vil
lage en kort plan for
tilstandsrapporter i forbindelse
med ny frekvens på
forvaltningsplanene.
- Aktivitet - Norskehavet og
Fdir
Nordsjøen: oppdatering på
aktivitet basert på de mest
oppdaterte og relevante dataene.
Leveranse høst 2018.
- Særlig verdifulle og sårbare
NP/Mdir
områder: oppsummering av
miljøstatus og sårbarhet med fokus
på endringer
FF sekretariat/Mdir

Høst 2018

Høst 2018

Høst 2018

Høst 2018
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Sak nr.

Sakspunkter

Ansvar
-

-

12/17

Status oppgaver i
aktivitetsplanen

v.

Verdiskaping/
økosystemtjenester
v/ Guro Ringlund

i.

Aktivitetsrapport
v/ Thorbjørn Thorvik

Måloppnåelse: FF sekretariat lager
en første oversikt over hva som
skal evalueres, men alle som har
tematiske ansvar vil bli involvert
etter hvert. Måloppnåelse blir
vurdert på grunnlag av både
indikatorer og annen informasjon
som er relevant. Måloppnåelse er
både forvaltningsmål og mål på
miljøtilstand.
Tiltak Nordsjøen
Tiltak Norskehavet oppdateres

Frist

FF sekretariat/Mdir
FF sekretariat/Mdir

Vedtak: FF sluttet seg til forslaget med
noen justeringer. Revidert utkast til forslag
til arbeidsplan sendes FF for kommentar
15. sept, og kommentarfrist blir en uke.
Deretter sendes forslaget til SG via KLD.
Mer detaljert planlegging på neste møte i
FF.
Leveranser i høst: aktivitet, samt planer for
vurdering av samlet påvirkning (neste
møte). I rute.
Informasjon om status og fremdrift for
arbeidet med verdiskaping og
økosystemtjenester.
Ferdigstilling av vurderingen av de to
økosystemtjeneste-casene (korallrev og
snøkrabbe) er forsinket.
Oppfølging: Gjennomgang av casene gjøres
til neste FF-møte, sendes ut i forkant av
møtet. Møte om to uker i
verdiskapingsgruppa om videre caser.

FF sekretariat

Verdiskapingsgruppa

7. nov 2017

Arbeidsgruppen for verdiskaping jobber
videre og tar med seg innspill fra FF i
arbeidet. Presenterer status for arbeid for
SG i midten av oktober.
Informasjon om status og utarbeidelse av
aktivitetsrapporten ble gitt.
Oppfølging: Arbeidsgruppen leverer et
utkast til felles rapport 24. oktober, det
sendes til sekretariatet og videreformidles
til FF for kommentarrunde (en ukes frist)

Verdiskapingsgruppa

Oktober
2017

Aktivitetsgruppa

24. oktober
2017
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Sak nr.

ii.

Sakspunkter

Metodegruppe
samlet påvirkning
v/Geir Ottersen

iii.

Tiltak Barentshavet
v/Eva Degré

iv.

Risiko – status
seminar og plan for
videre arbeid v/Ann
Mari Vik Green
Dokument C

før rapporten legges fram på neste FFmøte i november.
Metodegruppen ferdigstilte
metodedokumentet tidlig i vår.
Oppfølging: Etablere metodegruppen som
skal jobbe videre med samlet påvirkning.
Den enkelte etat melder inn medlemmer.
Utkast til utvidet innholdsfortegnelse
legges frem på neste møte i FF.
Oppfølging: Forslag til endelig dokument
sendes ut til neste FF-møte.

Vedtak: Forslag til arbeidsplan som
grunnlag for risikogruppas arbeid vedtas.
Oppfølging: Arbeidsgruppemøte midt
januar. Seminar dagen før eller dagen etter
Faglig forum.
Skrivearbeidet starter høsten 17/vinteren
18.
Særlige verdifulle og
sårbare områder v/
Cecilie von Quillfeldt

Frist

Hele FF

7.
november
2017

FF sekretariat

7.
november
2017

Møtedokument: arbeidsplan som gruppa
har kommet fram til.
Forslag om at risikoseminar skal være for
både FF og SG der alle får samme
informasjon. Alle relevante etater vil
presentere eget arbeid med risiko.
Viktig å koordinere arbeidet i Risikogruppa
med øvrig arbeid i FF.

vi.

Ansvar

Dersom vi også følger opp forslag til
arbeidsplan for Nordsjøen og Norskehavet,
skal alle tre havområdene rapportere i
forbindelse med oppdatering og revidering
på særlig verdifulle og sårbare områder.
Revidering av Barentshavet: det må gjøres
en vurdering av behov for utredninger i FF.
Revidering medfører behov for særskilte
utredninger (iskantsone, polarfront
igangsatt, samt områdene rundt Svalbard).
Målsetting om å tilrettelegge for
rapportering av endring i miljøstatus og

Hele FF

Risikogruppa

Høst
17/vinter
18

Alle i FF

Høst 2018
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Sak nr.

13/17

14/17

15/17

Sakspunkter

Arealverktøyet
v/Barentswatch

Iskantsonerapporten
v/ Cecilie von
Quillfeldt

Relevant
informasjon fra
medlemmer i Faglig
Forum

sårbarhet i nettbaserte tabeller for hvert
område.
Oppfølging: Skisse til arbeidsplan, som ble
presentert på møtet, blir sendt ut på mail
med kommentarfrist 15.10.17.
Status ble presentert og verktøyet ble
demonstrert.
Fremdriftsplan:
- Treukers arbeidssprinter ender opp
med demoer (30 min).
- Prosjektet er planlagt avsluttet ved
utgangen av 2017. Før neste FFmøte sender Prosjektgruppen/
prosjektstyringsgruppen et forslag
til hvordan arbeidet tas videre.
Oppfølging:
Utkast til rapport fra 2017 og forslag til
veien videre etter 2017 kommer opp på FF
i november.
FF oppfordres til å teste verktøyet og gi
tilbakemelding på forbedringspunkter.
Presentasjon av rapporten på iskantsonen
som ble levert 30.6.17
Oppfølging: SG ønsker å få fremlagt
rapporten, og det er også ønske om en
workshop. Det tas sikte på å orientere SG
på møte i midten av oktober og å
arrangere en workshop høsten 2018 når
Polarfront-rapporten også er ferdig.
Thorbjørn Thorvik: Forslag til
forvaltningsplan for raudåte ble publisert
mai 2016 i samarbeid med HI. Det ble
sendt på høring i mars 2017 med frist i juni.
Høringssvar er behandlet og sendt til
departementet. 254 000 tonn er foreslått
kvote tilsammen. 3000 tonn utenfor
grunnlinjene nord for 62 grader, 1000 m ut
til dybdekvoten og litt inn i Barentshavet.
Høringen er over og forslaget er sendt til
departementet. En uke etter fristen i juni
bestemte Nærings- og
fiskeridepartementet at forsøksfisket som
har pågått i mange år, skal forlenges med
en ny femårsperiode. Den årlige kvoten for

Ansvar

Frist

Alle i FF

15. oktober
2017

Prosjektgruppa/
prosjektstyringsgrup
pen
Hele FF

NP/HI

7.
november
2017
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Sak nr.

Sakspunkter

Ansvar
forsøksfisket ble femdoblet fra 1000 tonn
til 5000 tonn.
Gerhard Heggebø: Arctic SDI - Arctic spatial
data infrastructure. Initiative mellom
kartverkene i landene rundt Arktis for å se
på mulighetene for å etablere en
infrastruktur for informasjonstjenester som
kan deles og gjenbrukes i en sirkumpolar
kontekst: https://geoportal.arctic-sdi.org/
Cecilie von Quillfeldt: Arktisk Råds grupper.
CAFF hadde styremøte forrige uke. Denne
uken AMAP. Neste uke PAME. Relevante
punkter vil bli rapportert på neste FF-møte.

16/17

Eventuelt

17/17

Avslutning og neste
møte v/ Hanne Grete
Nilsen

Anne Langaas Gossé:
1) Mdir har fått oppdrag fra KLD om
anbefaling om innretting og
operasjonalisering av systemet fra
ekspertrådet for økologisk tilstand.
2) Får endelig oppdrag om handlingsplan
for sjøfugl. Det skal opprettes en gruppe,
leveranse høsten 2018.
Statoil og Norog: Ønsker å legge frem sine
forventninger til faglig grunnlag for FF.
Sekretariatet sender ut forslag til FF om
hvordan vi skal ta det videre. Dette blir tatt
på mail.
Neste møte blir 21.november i
Trondheim.
Møtet blir 10:00-16:00.
Første møte 2018 holdes torsdag 25.
januar 2018, risikoseminar foreslås 24. jan
(eller motsatt dag.).

Frist

