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Rapportering for arbeid gjennomført i 2017
Denne rapporteringen gjenspeiler aktiviteter i Faglig forum for helhetlig og økosystembasert
forvaltning av norske havområder (heretter kalt Faglig forum) i hht arbeidsplan for 2017, som er
forankret i Faglig forum sitt mandat. Faglig forum har hatt regelmessige møter gjennom året for å
følge opp oppgavene i arbeidsplanen.
Deltagere
Faglig forum består av representanter fra følgende etater:
Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Kartverket, Kystverket, Miljødirektoratet, Nasjonalt
institutt for ernærings- og sjømatforskning, Norges vassdrags- og energidirektorat, Norsk
Polarinstitutt, Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, Sjøfartsdirektoratet og Statens strålevern. I tillegg
deltar leder/sekretær fra Overvåkingsgruppen.
Faglig forum ledes av Miljødirektoratet. Miljødirektoratet er også, sammen med Norsk Polarinstitutt,
sekretariat for gruppen.
Møtevirksomhet 2017
Det er gjennomført 4 heldagsmøter i Faglig forum i 2017: 24.januar, 2. mai, 12. september og 21.
november. Referater fra møtene er videresendt til Styringsgruppen og publisert på havforum.no.

Hovedoppgaver 2017
I tråd med Faglig forums mandat har hovedoppgavene vært følgende:




Oppfølging av aktivitetsplanen for 2017. Aktivitetsplanen ble sendt Styringsgruppen i februar
2017, sammen med årsrapport for 2016. Tabell med oversikt over fremdrift i 2017 er vedlagt.
Utarbeide arbeidsplan for arbeidet med faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplan
for Norskehavet og Nordsjøen-Skagerrak
Utvikling av et arealverktøy i samarbeid med BarentsWatch.
Det har vært stort fokus på tilrettelegging av data til arealverktøyet i samarbeid med
prosjektgruppa. En egen rapport fra prosjektet er oversendt Styringsgruppa.

Kommunikasjon/involvering
Havforum.no er oppdatert med referater, arbeidsplaner og aktivitetsplan.
Det er utarbeidet felles forord til rapporter og det jobbes med felles design/uttrykk for rapporter
som vil danne det faglige grunnlaget.
Følgende temasider på Miljøstatus.no er oppdatert i samarbeid med Overvåkingsgruppen:
Forvaltning av Barentshavet og Lofoten
Særlig verdifulle og sårbare områder i Barentshavet
Forvaltning av Norskehavet
Særlig verdifulle og sårbare områder i Norskehavet
Forvaltning av Nordsjøen og Skagerrak
Særlig verdifulle og sårbare områder i Nordsjøen og Skagerrak
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VEDLEGG:
STATUS AKTIVITETSPLAN FOR FAGLIG FORUM 2017
Oppgave
status
Kommentar
Samlet påvirkning
Notat med beskrivelse av
Gjennomført
Notat ferdigstilt 07.02.2017
valgt metodikk som skal
brukes til å gjøre analyse av
samlet påvirkning innenfor
forvaltningsplanområdene.
Basert på valgt metode for
Kommunikasjon om dette videreføres i
vurdering av samlet
skrivearbeidet av rapport om samla påvirkning
påvirkning må det lages en
bestilling på hvilken type
data man trenger fra de
ulike sektorene for å kunne
foreta en analyse
Plan for arbeidet med
Pågår
Utkast levert november 2017
rapport om samlet
påvirkning
Arealverktøyet-bidra til å
Ikke
Vurdert som ikke gjennomførbart på nåværende
beskrive brukerhistorie om
gjennomført
tidspunkt. Vurderes i videre arbeid.
samla påvirkning og delta i
diskusjon om datagrunnlaget
og applikasjon
Særlig verdifulle og sårbare områder
Særlig verdifulle og sårbare
Pågår
områder: Starte arbeidet iht.
Plan for gjennomføring av arbeidet vedtatt i
vedtatt metode, inkl.
etterkant av møte i Faglig forum 12. september
vurdere arbeidsomfang og
2017
behov for særskilte faglige
utredninger på utvalgte eller
mulige nye områder.
Næringens aktivitet, nåværende og framtidig arealbruk, påvirkning og konsekvens på miljøet
Notat om nye næringer
Gjennomført
Notat ferdigstilt 02.05.2017
Dette skal være et "levende" notat som
oppdateres når det er behov
Med utgangspunkt i data fra Pågår
Leveranse januar 2018-noe etter opprinnelig
2016 skal det beskrives
tidsplan
aktivitet, endring og
fremtidig utvikling av
aktiviteten, påvirkning og
effekter på miljø fra aktivitet
i forvaltningsplanområdet og
i de Særlig verdifulle og
sårbare områder innenfor
hver av næringene. Foreta
vurdering av fremtidsbilder
fram mot 2040 med
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Oppgave
status
Kommentar
Samlet påvirkning
utgangspunkt i
perspektivmeldinga.
For hver av næringene skal
man også beskrive arealbruk
og framtidige
arealinteresser.
Nye næringer skal beskrives.
Verdiskaping og grunnlaget for verdiskaping (økosystemtjenester)
-Kontakt/avtale med SSB om Pågår etter
verdiskapingstall til
planen
Barentshavet/Lofotenoppdateringen
-Videre jobb med
økosystemtjenester
-Påbegynne skriving og
analysejobb
Risiko for og beredskap mot akutt forurensing
Utarbeide arbeidsplan for
Gjennomført
Vedtatt i Faglig forum 12. september
det videre arbeidet med
risiko for 2018
Arrangere seminar hvor man Utsatt
Dato for seminar 24. januar 2018
belyser de ulike sidene med
risiko i forvaltningsplan
sammenheng
Kunnskapsbehov
Kunnskapsutvikling og
Innarbeides i den enkelte rapport
kunnskapsbehov beskrives i
alle delrapporter iht. vedtatt
metode.
Gjennomføring av tiltak i tidligere forvaltningsplaner som er lagt til deltakende institusjoner i
Faglig forum, og vurdere effekten av disse tiltakene
Ansvarlige etater går
Gjennomført
Det er behov for ytterligere vurderinger for å si
gjennom tiltak fra
noe om effekt av enkelte tiltak
forvaltningsplanen for
Norskehavet.
Ansvarlig etat vurderer
effekt av tiltakene. Tiltak og
tabell diskuteres i Faglig
forum
Ansvarlige etater
Forsinket
Utkast foreligger november 2017.
gjennomgår tiltak i
forvaltningsplanen for
Barentshavet/Lofoten.
Ansvarlig etat vurderer
status og effekt av tiltakene.
Tiltak og tabell diskuteres i
Faglig forum.
Gjennomgang av de
Gjennomført
Levert mai 2017
målevalueringene som har
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Oppgave
Samlet påvirkning
vært med formål å komme
fram til en anbefaling om
hvordan dette gjøres
framover
Arealverktøy
Tydeliggjøring av prioriterte
brukerhistorier
Ønskede data
tilgjengeliggjort for
Arealverktøyet via GeoNorge
Demo -applikasjon
Versjon 2.0 av
arealverktøyet lanseres
Miljøstatus
Oppdatere temasidene som
omhandler Barentshavet og
Lofoten, Norskehavet,
Nordsjøen og Skagerrak

status

Kommentar

Gjennomført

1. mai 2017

Forsinket

Det jobbes fortsatt med tilgjengeliggjøring og
tilpassing av data og tjenester

Gjennomført
Gjennomført

Gjennom året
15. november

Gjennomført
for
Barentshavet

1. juni og 1. desember
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