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Miljødirektoratet: Anne Langaas Gossé, Ann Mari Vik Green (sak 4/18 iii), Øystein Leiknes
Kystverket: Claus Kamstrup
Sjøfartsdirektoratet: Geir Høvik Hansen
Fiskeridirektoratet: Thorbjørn Thorvik
BarentsWatch: Gjermund Hartvigsen (pr telefon til sak 5/18)
Sekretariatet: Ida Kessel Nordgård (Norsk Polarinstitutt), Hanne-Grete Nilsen, Eva Degré
(Miljødirektoratet)
Referent: Eva Degré
Sak nr.

Sakspunkter

Konklusjoner

1/18

Godkjenning av
innkalling og
agenda v/ HanneGrete Nilsen
Godkjenning av
referat fra møte
21. november
2017
(Saksdokument A)

Vedtak: Agenda og innkalling ble godkjent

2/18

Sekretariatet opplyste om de få endringene i
aktivitetsplanen for 2018 som var kommet innen
fristen for godkjenning 23.1. Det ble lagt inn et punkt
om workshopen på særlig verdifulle og sårbare
områder som skal arrangeres til høsten og endring
av dato for leveranse knyttet til verdiskaping. Det var
ingen innsigelser mot endringene. Årsrapport og
aktivitetsplan er dermed godkjent.
Vedtak: Referatet godkjennes og sekretariatet
oversender godkjent referat til SG og publiserer på
havforum.

Ansvar

Sekretariatet

Frist

Sak nr.
3/18

Sakspunkter
i. Info fra
sekretariatet.

Konklusjoner
i. Noen punkter fra styringsgruppemøte om
arealverktøyet 29.november:
 Arealverktøyet ble demonstrert
 KLD vurderer om de skal ha med
en person i styringsgruppa for
prosjektet
 Det er viktig at etatene i Faglig
forum engasjerer seg i utvikling av
verktøyet
 Det vurderes om det skal
arrangeres en workshop
 ønske om et "problemnotat" i
løpet av første kvartal som sier noe
om videreutvikling av
arealverktøyet
Oppdateringer av Havforum: I tillegg til at referater
legges ut fortløpende, er nå alle
notater/metodedokumenter som er utarbeidet for
revisjonsarbeidet lagt ut på havforum under
metodedokumenter og tilnærminger.

ii. Info fra OVG.

4/18

Status oppgaver i
aktivitetsplan
2017/18
i. Aktivitetsrapport v/ Fdir
(Saksdokument
B)

ii. Arbeidet med statusrapport for Nordsjøen pågår.
Sammenstillingsrapporten skal være ferdig i mai.
Neste møte 12. februar.
Nytt utkast foreligger.
Møtet fokuserte på om alt som skal være med er
dekket, vi kommer tilbake til struktur. Evt. detaljer
kan sendes i ettertid. Felles innledning og utkast til
sammendrag må skrives av aktivitetsgruppa.
Fiskeri-oppdatert så langt som mulig iht
kommentarer fra Mdir og NP. Kommentarer over
bordet: kap. 3, graf i stedet for tabell, evt. tabell i
appendiks. Legg inn forvaltningsplansone i kartet og
ta med tegnforklaring for soneinndeling. Er det
relevant å lage kart som viser utvikling av
redskapsgrupper (jfr. fig 9)?
Kart og arealverktøyet: Arealverktøyet testes ut og
det lages en liste over kart som bør lages i
arealverktøyet hvis mulig.
Særlig verdifulle og sårbare områder: de viktigste
aktivitetene i SVOene beskrives.
Det gjenstår en redigeringsjobb mht.
miljøkonsekvenser/fremtidsbilder. Kap 8. redigeres
av Thorbjørn Thorvik.
Thorbjørn Thorvik innarbeider forslag til endringer i
teksten og tar ved behov direkte kontakt med de
som har kommentert.
Ang. fremtidsbilder for offshore havbruk: Utdypes
noe.

Ansvar

Frist

Sak nr.

Sakspunkter

Konklusjoner

Ansvar

Frist

FF

Uke 5

Sekretariat

2. feb

Kunnskapsbehov beskrives.
Skipstrafikk Aktivitetsrapporten på skipstrafikk er
oppdatert iht. kommentarer som er kommet inn.
Bedre samsvar mellom fiskeri og skipsfart må
vurderes, spesielt med tanke på utseilt distanse for
fiskefartøy og fiskeriaktivitet.
Ang skipstrafikk innenfor grunnlinja –vurder om det
er hensiktsmessig å ta det ut. Det bør uansett
nevnes hvorfor man velger å ta med det som er
innenfor.
Kap 1.5 miljøpåvirkning: Tekst om konsekvens tas ut.
Denne tas inn i konsekvensdelen av rapporten for
samlet påvirkning.
Utslippstall, herunder akutte utslipp, skal stå i denne
rapporten. Selve statistikken tas med her, avklaring
må gjøres ift. risikorapporten.
Det må skilles mellom skipsfart og petroleum i kap.
1.5.1.4.
Støy: Skille ut tekst om konsekvens. Denne tas med i
konsekvensdelen av rapporten for samlet påvirkning.
Fig 11 bør gjøres om til tekst.
Økning i cruisetrafikk må omtales under skipstrafikk.
Arealbruk må omtales.
SVO: Vise endring i aktivitet i områdene siden 2010.
Ev kunnskapsbehov beskrives
Petroleum: Utslipp tas inn i teksten igjen.
Tekst om lønnsomhet kortes ned og det vises til
verdiskapingsrapporten.
Mineralutvinning tas med som et eget kapittel. Si
noe om påvirkning.
SVO: Vise endring i aktivitet i områdene siden 2010.
Eventuelle kunnskapsbehov beskrives.
Radioaktivitet Strålevernet skriver tekst.
Havvind Sekretariatet har kontakt med NVE og har
bedt om tekst.
Bioprospektering må omtales (kommentar fra
sekretariatet).
Veien videre:
Rapporten ferdigstilles pr. korrespondanse.
Eventuelle kommentarer sendes aktivitetsgruppa.
Sekretariatet setter opp forslag til mal/felles
innholdsfortegnelse i løpet av uke 5. Kommentarer
innarbeides av de ansvarlige for de enkelte
kapitlene. Frist for ny versjon: 15. feb., sendes FF for
kommentar. NB bruk spor endring.

Sak nr.

Sakspunkter

ii. Samlet
påvirkning v/ Geir
Ottersen, HI
(Saksdokument C)

Konklusjoner

Ansvar

Frist

Aktivitetsgruppa

15. feb

Arbeidsgruppa
FF
Arbeidsgruppa

23. mar
12. apr
18. apr

Leder av FF

snarest

Fdir, Kyv, Mdir

2. feb

sekretariatet

15.feb

Forslag til innholdsfortegnelse og skisse for arbeidet
fremover ble presentert.
Konsekvensene er i stor grad beskrevet tidligere, må
eventuelt oppdateres med ny kunnskap.
Den enkelte sektor beskriver konsekvenser av egen
aktivitet. NB dette skal brukes til samla konsekvenser
etterpå.
Personer i gruppa trekker inn aktuell kompetanse fra
egen etat så alle temaene blir dekket opp.
Plankton i is/issamfunn må dekkes opp.
Det vi evt. har om konsekvenser av nye næringer må
med.
Veien videre:
Tidsplan: Utkast til konsekvenser fra aktivitet leveres
før påske, 23. mars (sendes Geir Ottersen med kopi
til sekretariatet).
Kommentarer fra FF innen 12. april.
Dokument til FF møte 3. mai. (dok. frist 18. april)
Status samla arbeid rapporteres på FF møte i
september. Ferdig rapport i november.

iii. Risiko

Oppsummering av risikoseminar.
Det var en vellykket dag. Det planlagte arbeidet med
risiko ser ok ut. Det er uklart hva som er forventet å
dekke for Norskehavet og Nordsjøen/Skagerrak
Dette må avklares med styringsgruppa. Når det
gjelder scenarier/fremtidsbilde må tidsaspektet
avklares. Det samme gjelder ikkeåpnede områder for
petroleum.
Veien videre:
Det må avklares med SG om temaet dekkes godt nok
under målevalueringen for de andre havområdene.

iv. Tiltak
BarentshavetLofoten
(Saksdokument D)

Tabellen med tiltak ble gjennomgått. Det er behov
for noen innspill i ettertid. Kolonnen som viser
ansvar for gjennomføring av tiltaket må gjennomgås
og oppdateres. Kolonnen for status/kommentar
splittes.
Veien videre:
Innspill innen 2.februar.
Sekretariatet sender ut rev. tabell og forslag til
innledning og oppsummering innen 15. februar for
kommentar. Målet er ferdigstilling i løpet av februar.

Sak nr.

Sakspunkter

Konklusjoner

Ansvar

Frist

v. Tiltak
Norskehavet og
Nordsjøen
(Saksdokument E)

Veien videre:
Kolonnen for status/kommentar splittes. Sendes ut
raskt til FF for utfylling.

sekretariatet

2. feb

Innspill til tekst 23. mars.
Rev. dok. før FF-møtet 3. mai (18. april).
Ferdig dokument inkl. oppsummering innen 31. mai.

FF
sekretariatet

23. mar
18. apr

Mdir

1. mar

Mdir

18. apr

vi. Målevaluering
(Saksdokument F)

Forslag til innhold og opplegg ble presentert.
Tabell: Dele usikkerhetskolonnen, ta bort ansvarlig.
Husk begrunnelse.
Vi setter ikke i gang med store tilleggsbestillinger pt.
Veien videre:
Tabell med oversikt over de konkrete målene
utarbeides av sekretariatet i løpet av februar,
sammen med utfylling av mål som Miljødirektoratet
har ansvar for som eksempel på omfang og format.
Faglig forum møte 3. mai: Videre utviklet dokument
presenteres med mål om konklusjon på format og
omfang.

5/18

Arealverktøyet
(saksdokument G)

Oppfølging av arbeidet i plan for 2018
Involvering av FF i videre arbeid med arealverktøyet.
Videre arbeid:
BarentsWatch tar direkte kontakt med
aktivitetsgruppa v/Thorbjørn Thorvik som formidler
kontakt videre. Hver av de sektoransvarlige lager i
samarbeid med BW en tidsplan for bruk av
arealverktøyet til sektorkart som skal kunne tas inn i
aktivitetsrapporten. Det praktiske arbeidet med å
ferdigstille kartene gjennomføres iht. plan innen
30.03.18.

6/18

Involvering av
interessenter

Sekretariatet sender kontaktinfo til BW for de som er
ansvarlige for arbeidsgrupper som kan være
relevante (risiko, SVO).

Sekretariatet

Sluttrapport med status frem til nå sendes FF.

Sekretariatet

Oppsummering etter innspillsmøtet:
Det var et vellykket møte.
Hvordan følge opp medvirkning?
Noen forslag til oppfølging:
Temavise møter: Vi har planlagt et for SVO og vil
vurdere et seminar om risiko når risikorapporten er
ferdig.
Ferdige rapporter kan legges ut med en frist for
kommentarer til rapporten. Disse kan legges ut på
Havforum.no og sekretariatet kan oppsummere og
kommentere.

Sak nr.

Sakspunkter

Konklusjoner

Ansvar

Frist

Sekretariatet

2. feb

FF

15. feb

Det kan være aktuelt å ha møter mellom
sekretariatet, eventuelt deler av faglig forum og
interessenter.
Veien videre:
Kort oppsummering av tema, presentasjoner og
skriftlige innspill lages som en rapport fra møtet og
publiseres på Havforum.no
Sekretariatet sender forslag til oppsummering fra
innspillsmøtet for kommentar innen 2. feb.
7/18

8/18

9/18

Faglig innlegg HI
Presentasjon v
Bente Nilsen om
miljøgifter i kveite
Felles forside på
rapporter
Miljødirektoratet
(Saksdokument I)

Takk for presentasjon med nyttig kunnskap som er
relevant for det faglige grunnlaget for
forvaltningsplanene.

Runde rundt
bordet
Orienteringer fra
medlemmer i Faglig
forum.

NP: Workshop i regi av PAME: Det jobbes med å lage
retningslinjer med anbefalinger for gjennomføring av
økosystembasert forvaltning i Arktis (ferdigstilles til
ministermøtet 2019). I tillegg ble ulike tilnærminger
for gjennomføring av Integrert assessment belyst.
Rapport fra ws vil bli sendt til FF når den foreligger.

Revidert forslag til skisser foreligger.
Det ble ikke tid til å diskutere forslaget.
Veien videre:
FF sender kommentarer 15. februar.
Fokus på å kommentere på enkeltelementene i
bildene.

Kyv: Kystverket samarbeider med Arktisk råd og
arbeidsgruppen PAME (The Protection of the Arctic
Marine Environment Working Group) om prosjektet
Arctic Ship Traffic Data (ASTD) for å samle historisk
informasjon om skipstrafikk i Arktis. Målet er at
ASTD-basen skal være oppe og gå i løpet av 2018.
KyV har oppdrag i tildelingsbrev knyttet til
digitalisering. De skal komme med forslag til
områder hvor man ved hjelp av ikt/digitalisering kan
effektivisere, særlig i områder som ligger på tvers av
sektorer.
10/18
11/18

Eventuelt
Avslutning og
neste møte

Ingen saker under eventuelt.
Neste møte blir 3.mai hos Miljødirektoratet i
Trondheim.
Faglig innlegg på møtet vil evt. bli om sjøfugl.
Sekretariatet sjekker.

