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Aktivitetsplan for Faglig forum 2018
Basert på arbeidsplan for Barentshavet-Lofoten (vedtatt 20.09.2016) og arbeidsplan for Norskehavet og Nordsjøen-Skagerrak (vedtatt 21.11. 2017)
Det kan komme eventuelle tilleggsbestillinger fra Styringsgruppa.
I tillegg vil det arrangeres seminarer for å involvere interessenter.
I dokumentet refereres det til metodedokumenter. Disse finnes på havforum.no under metodedokumenter og tilnærminger.
Oppgave
Ansvarlig
Deltagende etater
Vurdere den samlede påvirkning for havområdet Barentshavet-Lofoten
a) Beskrivelse av konsekvenser av
HavforskningsMdir, KyV, Fdir,
aktivitet. Basert på beskrivelsen av
instituttet
NRPA, OD, NIFES,
næringenes aktivitet samt
Sdir, OVG, NP
fremtidsbilder mot 2040 skal
konsekvenser for miljø
vurderes/beskrives for hver av
næringene, både for dagens aktivitet
og for fremtidig aktivitet.
b) Sammenstilling av analyse av
samlet påvirkning. Analyse av samlet
påvirkning baseres på metoden FF har
sluttet seg til, og baseres på
overvåkingsdata (ref dok 5/17 –C)
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Tidspunkt for leveranse/Kommentar
November 2018

Oppgave
Ansvarlig
Deltagende etater
Særlig verdifulle og sårbare områder
Vurdering av verdi og sårbarhet for
Norsk Polarinstitutt
Mdir, OD, Fdir, HI
alle områder. (ref dok 4/16-C)
•Beskrivelse av endring av
miljøverdier, tilstand og aktivitet i
særlig verdifulle og sårbare områder
•Vurdere behov for justering av
grenser
•Påpeke behov for overvåking og
forvaltning
Tabeller for alle havområder
Annen informasjon og kvalitetssikring
Seminar med mulighet for innspill fra
Norsk polarinstitutt
relevante aktører til arbeidet med SVO
Næringenes aktivitet, nåværende og fremtidig arealbruk og påvirkning på miljøet
Barentshavet-Lofoten: Med
Fiskeridirektoratet
NRPA, Sdir, OD, Mdir,
utgangspunkt i data fra 2016 skal det
NP, KyV, Fdir, HI
beskrives aktivitet, endring og
fremtidig utvikling av aktiviteten og
påvirkning på miljø fra aktivitet i
forvaltningsplanområdet. Aktiviteter
innenfor de Særlig verdifulle og
sårbare områdene beskrives spesielt.
Vurdere fremtidsbilder frem mot 2040
med utgangspunkt i
perspektivmeldinga.
For hver av næringene skal man også
beskrive arealbruk og fremtidige
arealinteresser.
Nye næringer skal beskrives (ref dok
3/17-B)
Kunnskapsbehov beskrives
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Oppgave
Ansvarlig
Deltagende etater
Norskehavet/Nordsjøen-Skagerrak
Sekretariatet
NRPA, Sdir, OD, Mdir,
Endring i aktivitet i forhold til forrige
NP, KyV, Fdir, HI
kunnskapsgrunnlag
Verdiskaping og grunnlaget for verdiskaping (økosystemtjenester)
-Innhenting av verdiskapingstall fra
Miljødirektoratet
OD, Mdir, KyV, Fdir.
SSB
Sdir får kopi av e-Videre jobb med
poster
økosystemtjenester– fullføre case,
skrive sammenstilling
-rapport verdiskaping
Risiko for og beredskap mot akutt forurensning
Arrangere seminar hvor man belyser
FF /arbeidsgruppen
Kyv, Ptil, OD, NRPA,
de ulike sidene med risiko i
for risiko
Mdir Sdir
forvaltningsplan sammenheng
Rapport som vurderer risiko for og
FF /arbeidsgruppen
Kyv, Ptil, OD, NRPA,
beredskap mot akutt forurensing (ref
for risiko
Mdir Sdir
dok 4/16-E)
Kunnskapsbehov
Kunnskapsutvikling og
Alle
Alle
kunnskapsbehov beskrives i alle
delrapporter iht. vedtatt metode. (ref
dok 4/16 F)
Gjennomføring av tiltak i tidligere forvaltningsplaner
Ansvarlige etater går gjennom
FF/sekretariat
Følges opp av
oppdatert liste over tiltak fra
ansvarlig etat og
forvaltningsplanen for Norskehavet
sekretariatet
Ansvarlig etat vurderer effekt av
tiltakene.

Tidspunkt for leveranse/Kommentar
November 2018

Disse oppgavene har pågått i 2017, leveranser i 2018
Okt-desember 2018
Våren 2018 – endelig rapport oktober 2018
Januar 2019
24 januar 2018

November 2018

Kunnskapsbehov skisseres som en del av hver enkelt rapport

Norskehavet ferdigstilles og publiseres mai 2018
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Oppgave

Ansvarlige etater går gjennom
oppdatert liste over tiltak fra
forvaltningsplanen for NordsjøenSkagerrak. Ansvarlig etat vurderer

Ansvarlig
FF/sekretariat

Deltagende etater
Følges opp av
ansvarlig etat og
sekretariatet

Tidspunkt for leveranse/Kommentar
Nordsjøen-Skagerrak ferdigstilles og publiseres mai 2018

Miljødirektoratet

Alle

November 2018

Faglig forum i
samarbeid med
BarentsWatch
Kartverket

Alle

Gjennom året

Gjennom året

effekt av tiltakene.
Målevaluering
Vurdering av om de vedtatte målene
for alle havområdene er nådd eller
ikke (ref dok 4/16 G)
Arealverktøy
Arealverktøyet tas i bruk i relevante
aktiviteter i aktivitetsplanen
Ønskede data tilgjengeliggjort for
Arealverktøyet via GeoNorge

Demo -applikasjon
Involvering/kommunikasjon
Innspillseminar

BarentsWatch

Alle etater er
ansvarlige for å
tilgjengeliggjøre egne
data i hht
spesifikasjon fra
Kartverket
Alle

Sekretariatet

Alle

23. januar

Ferdigstille felles skisser til bruk i
rapporter
Miljøstatus
Oppdatere temasidene som
omhandler Barentshavet og Lofoten,
Norskehavet, Nordsjøen og Skagerrak

Sekretariatet

Alle

1. juni og 1. desember

Sekretariatet
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