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Referat fra møte i Faglig forum for norske havområder
Tid og sted: 9.00 – 15.00 3. mai 2018. Miljødirektoratet, Trondheim
Tilstede:
Oljedirektoratet: André Jensen, Bente Jarandsen
Petroleumstilsynet: Lin Silje Nilsen
Strålevernet: Louise Kiel Jensen, Hilde Kristin Skjerdal
Kartverket: Gerhard Heggebø
Kystverket: Rolf Jørn Fjærbu
Miljødirektoratet: Cecilie Østby, Guro Bønes Ringlund, Øystein Leiknes, Anne Langaas Gossé
Fiskeridirektoratet: Thorbjørn Thorvik
Havforskningsinstituttet: Børge Holthe, Monica Sanden
Norsk Polarinstitutt: Cecilie Von Quillfeldt
Overvåkingsgruppen: Anne Kirstine Frie (Havforskningsinstituttet)
Sekretariatet: Ida Kessel Nordgård (Norsk Polarinstitutt), Eva Degré, Hanne-Grete Nilsen
(Miljødirektoratet)

Referent: Ida Kessel Nordgård

Sak
nr.

Referat

12/18

Godkjenning av innkalling og agenda
Innkalling og agenda ble godkjent.

13/18

Godkjenning av referat fra møte 25. januar 2018
(Saksdokument A)
Referatet ble godkjent med de endringer som var foreslått.

14/18

i.

Info fra sekretariatet
Styringsgruppen diskuterte på møtet 7. feb. opplegg for leveransen til Stortinget på
forvaltningsplanen i 2020. En felles melding vurderes. Neste møte i SG blir i slutten av mai.
Da vil Faglig forum presentere årsrapport for 2017 og plan for 2018, og redegjøre for
arbeidet med åpenhet og medvirkning i prosessen. −Arealverktøyet, videre arbeid etter
2018. Prosjektets styringsgruppe innleder. –Overvåkingsgruppens rapport for Nordsjøen–
Skagerrak.

Havforum.no er oppdatert med årsrapporter og godkjente referater. På siden om
medvirkning ligger alt fra innspillseminaret. Alt fra risikoseminaret ligger sammen med
møtereferater og årsplaner. Side om arealverktøyet er oppdatert med sentrale dokumenter
fra prosjektet.
Dokumentet om tiltak Barentshavet er ferdig innholdsmessig. Sekretariatet holder på å
sette sammen til en ferdig rapport med forside etc.
SharePoint ble brukt i siste runde med aktivitetsrapporten. Det var god erfaring med det.
Sekretariatet vil derfor heretter legge ut dokumenter for kommentar på SharePoint for å
effektivisere prosessene. Sekretariatet vil også etter hvert prøve å legge ut
møtedokumenter på SharePoint istedenfor å ha dem som vedlegg på epost.
ii.

15/18

Info fra Overvåkingsgruppen
OVG har diskutert involvering av interessegrupper. Det kan være aktuelt å åpne for innlegg
fra interesseorganisasjoner på møtene som er avtalt på forhånd. NOROG har også kontaktet
OVG og hatt møte med dem.
Innspurt med statusrapporten for Nordsjøen. Fagsystem for god økologisk tilstand: en
ekspertgruppe la fram sin rapport med anbefalinger til KLD i fjor. Det er jobbet fram
indikatorer for tre av de marine økosystemene (nordlige Barentshavet, Nordsjøen og
utstrømningsområder i Norskehavet). Miljødirektoratet har satt ut et prosjekt til HI å ta
arbeidet videre. Planen er å teste ut fagsystemet for vurdering av god økologisk tilstand på
nordlige Barentshavet i 2018-2019 slik at resultatene kan inngå i det faglige grunnlaget for
Barentshavet. Per Arnebergs foredrag fra siste OVG-møte om dette sendes ut til FF.

Status oppgaver i aktivitetsplan 2017/18
i.
Aktivitetsrapport Barentshavet
(Saksdokument H)
Det meste innenfor hvert tema er på plass. De tre store temaene er oppdatert, og det er
lagt inn tekst fra Strålevernet på radioaktivitet, NVE på offshore energiutvinning og HI
(Marbank) på bioprospektering.
Innledning, sammendrag og kapittel om arealkonflikter mangler.
For eventuelle nye kommentarer til rapporten så langt ut i prosessen må innspill være
viktige, konkrete og ikke av stort omfang.
Arealverktøyet har ikke kommet langt nok til å brukes til alle kart i denne rapporten.
Konklusjoner:
Det er viktig å gi konkrete kommentarer til Barentswatch så de får mulighet til å rette opp
der det er behov for det.
SVO i aktivitetsrapporten: det må være en kort omtale for hvert SVO med hensyn til om det
er mer eller mindre aktivitet (fiskeri, sjøfart, petroleum) siden forrige oppdatering inkludert
type aktivitet innenfor den enkelte sektor og årsak til endring den enkelte sektor og årsak til
endring (der det er kjent). Dette er viktig som grunnlag for andre rapporter og vurderinger
som skal gjøres videre, spesielt SVO-rapporten. Sekretariatet og Fdir avklarer format og nivå
dette skal ha for fiskeri.
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Arealbruks- og interessekonflikter: tekst om utviklingen de siste årene knyttet til
seismikk/petroleum og fiskerikonflikt må skrives. Det må også vurderes om det er andre
temaer som må beskrives knyttet til arealbruk/interessekonflikter.
Oppfølging:
Frist 1. juni for innsending til sekretariatet av følgende tekster: sammendrag, SVO,
innledning, arealkonflikter. FF får mulighet til å kommentere på endelig tekst.
Sekretariatet vil deretter redigere og formatere rapporten for publisering, i kontakt
med forfatterne, med tanke på publisering før sommeren.

ii.

Aktivitet Nordsjøen/Norskehavet
(Saksdokument B)
Forslag til innholdsfortegnelse er kopiert fra rapporten for Barentshavet.
Konklusjoner:
Det må være mye mindre omfattende innhold. Innholdsfortegnelsen må tilpasses
havområdene der det er behov for det. Krysshenvisning på faglige tema til
aktivitetsrapporten for Barentshavet så det ikke blir så mye gjentakelser. Det må avklares
hvilket årstall som skal være grunnlag for oppdateringen. Dette gjelder særlig Norskehavet
hvor siste st. meld ikke gjennomført bruker tallene fra faggrunnlaget. Nye næringer er ikke
nevnt, bør det gjøres?

Oppfølging:
Mdir tar ansvaret for å skrive om utslipp fra petroleumsvirksomhet (kap. 4.4 og 4.5).
Sekretariatet tar ansvaret for å drive prosessen over sommeren med
innholdsfortegnelsen som utgangspunkt.
Tallgrunnlaget avklares i gruppa som skal jobbe med rapporten. Rapportering av
status FF-møte 12. sept., frist 18. nov. for ferdig utkast, behandling og godkjenning
på FF møtet 28/29 nov.
iii.

Samlet påvirkning
(Saksdokument C)
Det mangler tekst fra fiskeri, i tillegg er deler av noe av tekstene ufullstendig.
Konklusjoner:
Tekst om konsekvens må ferdigstilles først fordi mye skal bygge på dette. Geir Ottersen må
få inn alle bidragene slik at et helhetlig dokument kan sendes arbeidsgruppa så snart som
mulig.
Petroleum: OD/Mdir skriver om NOx.
Oppfølging:
Frist 25. mai for tekst om miljøkonsekvens. Deretter sendes kapitlet til skriftlig
godkjenning i FF via epost. Statusrapportering på møtet 12. sept. Det må være
mulighet for kommentarrunde før møtet i FF 28 nov. Sekretariatet sammen med Geir
Ottersen legger opp detaljert tidsplan for ferdigstilling av rapporten.
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iv.

Risiko
Etter seminaret i jan. 2018 har arbeidet blitt gjennomført i henhold til arbeidsplanene.
Utkast til rapport skal foreligge juni. Rapporten skal være ferdig til okt.-nov. og sendes også
til FF. Gruppa som jobber med risiko har god oversikt over temaene og innholdet som ble
presentert på NOROG-seminaret 2/5-18. Det er uklart hva slags tidsperspektiv
faggrunnlaget for forvaltningsplanene skal dekke (4, 12 eller enda flere år fremover).
Oppfølging:
FF-leder avklarer tidsperspektivet med SG. Utkast til rapport sendes FF for kommentar
i okt./nov.

v.

Tiltak Norskehavet og Nordsjøen/Skagerrak
(Saksdokument D)
Frist for rapportering var 23. mars. Det er fortsatt en del som mangler (fra bl.a. Kyv, Fdir,
Mdir). Sekretariatet kontakter de som mangler og gir konkret beskjed om hva som gjenstår.
Planen er å publisere rapporten før sommeren.
Oppfølging:
Frist: 15. mai for innspill til tekst fra de som ikke har levert. Sekretariatet sender
deretter ut oppdatert versjon. Frist 15. juni for kommentar på tabell og
oppsummering

vi.

Verdiskaping og økosystemtjenester
Verdiskapingsstatistikk er utsatt til høst/vinter 2018 for å få med 2016-tall.
Økosystemtjenester skal være en selvstendig rapport. Case er utarbeidet for torsk,
polartorsk, lunde, spekkhogger, snøkrabbe og koraller. Gruppa jobber med
sammenstillingsrapport.
Oppfølging:
Rapportutkast sendes til FF før sommerferien for skriftlige kommentarer.
Frist: 28. august for kommentarer til rapport om økosystemtjenester.
Godkjenning i forbindelse med FF-møtet 12. sept.

vii.

Målevaluering
(Saksdokument E)
Skrivegrupper ble etablert på forrige møte, men oversikten må kompletteres. Hver enkelt
etat melder tilbake der det mangler personer til skrivegrupper. Mange vil være ferdige før
1. juni. Hver skrivegruppe kan organisere internt når de vil bli ferdige med arbeidet.
Oppfølging:
Sekretariatet sender ut en mail med kort frist for å melde inn kontaktpersoner.
Oppdatert liste sendes deretter ut til FF slik at skrivegruppene kan starte
arbeidet.
Frist: 28. aug. for utkast og konklusjon på de temaene som er ferdige.
Behandling og godkjenning på FF møtet 28/29 nov.
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viii.

SVO
Det blir mye gjentakelser og overlapp i tabellene til verdi og sårbarhet i det opplegget som
ble vedtatt i FF. Istedenfor å ha mange kolonner setter man opp utgangspunktet (2005),
endring i 2010 og 2018 for Barentshavet. Det foreslås at det lages én tabell for verdi og én
for sårbarhet for hvert SVO-område; det vil si det samme som ble gjort i oppdateringen av
Barentshavet. Sesongvariasjoner fremheves i tabellen der dette er viktig. Etter tabellene
kan enkelte momenter, f.eks. kunnskapsbehov, utdypes ved behov. Tilsvarende tabeller
lages for Norskehavet og Nordsjøen/Skagerrak.
Konklusjoner:
Forslaget ble støttet av faglig forum.
Oppfølging:
Frist: 15. juni for første utkast, 2. sept. for andre. utkast.

Seminar september 2018:
Det legges opp til presentasjon av hvordan vi jobber med SVO og resultater. Seminaret skal
ha fokus på SVOene i alle havområdene.
Konklusjon:
Dato for seminaret blir 26. september
Oppfølging:
26. september ble satt opp som dato. Cecilie von Quillfeldt og sekretariatet lager et
forslag til program og invitasjonsliste som sirkuleres til FF.

16/18

Arealverktøyet
(Saksdokument F)
Møte i SG i november ønsket forslag til videre arbeid med arealverktøyet. Dokument er sendt fra
prosjektstyringsgruppen til styringsgruppen.
Punkter som kom opp i Faglig forum sin diskusjon: Verktøyet må kunne brukes til å gjøre analyser i
forvaltningsplanarbeidet, i tillegg til å produsere kart. Det er viktig å sikre at produktet dekker
bestillingen/de prioriterte brukerhistoriene før man begynner å planlegge hva som skal skje videre.
Verktøyet må uansett vedlikeholdes og driftes i fremtiden. Det er viktig med bruk av felles standarder.
Det er behov for avklaring av eierskap.
Det foreslås en evaluering til høsten av hva som fungerer og hva som ikke fungerer – og forslag til
løsninger. Etter at man har fått svar på dette er det lettere å finne ut hva FF skal bidra med videre for å
få et godt nok produkt og et godt analyseverktøy som kan brukes i fremtidig arbeid med
forvaltningsplaner.
Faglig forum foreslår at det arrangeres en workshop med utgangspunkt i brukerhistoriene i tilknytting til
septembermøtet til Faglig forum hvor man kan få presentert status og få innspill. Det ble foreslått at en
av brukerne presenterte produksjon av kart. Styringsgruppen bør inviteres til workshopen.
Oppfølging:
Sekretariatet oppsummerer denne diskusjonen og oversender SG til orientering
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17/18

Involvering av interessenter
(Saksdokument G)
Felles retningslinjer bør lages mellom FF og OVG.
FF har en kommunikasjonsstrategi for kommunikasjon og medvirkning. Her er det åpent for innspill på
dokumenter som legges ut, samt ulike typer seminarer.
Konklusjon:
FF drøftet forslaget til ulike måter å involvere interesseorganisasjoner på og konkluderte med at det
utarbeides retningslinjer som skal være vedlegg til kommunikasjonsstrategien.
Oppfølging:
Hanne lager snarest utkast til korte retningslinjer som sendes ut til FF for godkjenning før de
sendes til styringsgruppa til orientering.

18/18

Faglig innlegg
Large scale seabird tracking in the northeast Atlantic – Hálfdán H. Helgason, Norsk Polarinstitutt.
FF takket for et interessant innlegg!

19/18

Format for referanser
Det er ulik bruk av referanser i delrapportene til FF og møtet drøftet felles tilnærming til bruk av
referanselister. Det er også er viktig å få fram de viktigste kildene som FF baserer konklusjonene sine på
og å vise at vi bruker forskningslitteratur der det er relevant. I noen tilfeller er imidlertid teksten i
rapporten basert på de enkelte etatenes databaser og ikke faglitteratur.
Konklusjon:
Ta med i innledningen til rapportene en kort oversikt over kildene som den videre teksten er basert på. I
noen tilfeller kan det være aktuelt med referanser i selve teksten. Referanselister/kildeliste brukes der
det er naturlig å referere til publisert forskning og ulike rapporter
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Runde rundt bordet
NP: Det har vært møte i Arktisk råds arbeidsgruppe om integrert assessment i det sentrale polhavet
(WGICA). Dette er et samarbeid med ICES (International Council for the Exploration of the Sea) og PICES
(The North Pacific Marine Science Organization). Nordlige del av Norskehavet og noe av Barentshavet er
en del av assessmenten. Hovedfokus i denne omgang er på shipping sett i lys av klimaendringer.

21/18

Eventuelt
Det var ingen punkter under eventuelt.
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Avslutning og neste møte
12. september i Oslo.
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