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Referat fra møte i Faglig forum for norske havområder
Tid og sted: 27.-28. februar 2019. Miljødirektoratet, Trondheim

Tilstede:
Fiskeridirektoratet: Anne Kjos Veim og Thorbjørn Thorvik
Havforskningsinstituttet: Gro van der Meeren og Per Arneberg (OVG)
Kystverket: Rolf Jørn Fjærbu
Miljødirektoratet: Cecilie Østby, Anne Langaas Gossé, Øystein Leiknes, Ann Mari Vik Green,
til sak 20/19: Liv Tone Robertsen, til sak 24/19: Elisabet Rosendal.
Norsk Polarinstitutt: Cecilie von Quillfeldt
Oljedirektoratet: Bente Jarandsen, Jorge Sanchez-Borque
Petroleumstilsynet: Ingvill Røsland
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet: Louise Kiel Jensen, Hilde Skjerdal
Sjøfartsdirektoratet og Kartverket hadde meldt forfall

Sekretariatet: Hanne-Grete Nilsen (Mdir), Kristine Orset Stene (Mdir), Ida Kristin Danielsen
(NP) og Eva Degré (Mdir)
Referent: Eva Degré

Sak
nr.
16/19 Godkjenning av innkalling og agenda
Innkalling og agenda ble godkjent
17/19 Godkjenning av referat fra møte 23.-24. januar 2019
(Saksdokument A)
Referatet ble godkjent. Sekretariatet oversender godkjent referat til Styringsgruppa og publiserer på
Havforum.no.

18/19

i.
Info fra sekretariatet
Innspillskonferansen er flyttet fra 4. juni til 28. mai.
Neste møte i styringsgruppa blir sannsynligvis 6. mars.
ii.
Info fra Overvåkingsgruppen (OVG)
OVG jobber med status rapporten for Norskehavet-det går som planlagt-ferdigstilles 15. mai.
Det blir fysisk møte i Tromsø 24-25. april.

19/19 SVO
(Saksdokument B)
Cecilie von Quillfeldt presenterte status og hva som sto igjen før rapporten kan godkjennes.
Nytt kunnskapsgrunnlag for utvidelse av SVO følges opp med en workshop til høsten for utdyping av det
faglige grunnlaget og muligheten til bedre forankring i etatene.
FF har identifisert såkalte «kandidatområder» og vil i sitt videre arbeid vurdere betydningen av disse i
forhold til avgrensing av eksisterende SVOer.
Det ble sirkulert et utkast til tekst om iskantsonen i løpet av møtet som skulle fange opp elementer
knyttet til definisjon av iskantsonen.
Tekst om aktivitet tas ut av tabellene, men aktivitet omtales i eget vedlegg til rapporten. Generell tekst
om sårbarhet skal stå.
SVO polarfront kalles SVO polar tidevannsfront
SVO makrellfelt -kunnskapsgrunnlaget for dette SVOet blir vurdert i videre prosess
Omtale av kystsonen i Norskehavet/Nordsjøen blir stående selv om det ikke er definert som et SVO. Det
er uansett viktig å synliggjøre verdiene i området. Dette området vil også bli sett nærmere på i det
videre arbeidet med SVOer i FF.
Konklusjon:
Evt. uavklarte punkter tas opp med SG 6. mars og rapporten godkjennes på epost innen 8. mars.

Oppfølging:
• Forslag til oppfølging av forslag til utvidelse av SVOer sirkuleres dagen
etter møtet for kommentar i løpet av dagen (1. mars)
• Forslag til tekst om iskantsonen -frist for kommentar 1. mars
• Tekst om aktivitet tas ut av tabellene. Generell tekst om sårbarhet skal stå.
• Oppdatert rapport sendes FF for endelig utsjekk i løpet av 4. mars med
frist for kommentar i løpet av 5. mars
•

Publiseres på havforum 11. mars

20/19 Verdiskaping
(Saksdokument C)
Presentasjon
verdiskapingsrapport.pdf

Ferdig utkast til rapport ble lagt ut til dokumentfrist til møtet.
Liv Tone Robertson presenterte rapporten – se vedlagt presentasjon

Konklusjon:
Faglig forum godkjente rapporten og takket for godt arbeid av gruppen som har hatt ansvar for dette.
Rapporten publiseres på havforum 11. mars.
21/19 Samlet påvirkning
(Saksdokument D)
Ferdig utkast til rapport ble lagt ut til dokumentfrist til møtet.
Noen kommentarer/innspill fra Fdir, Havforskningsinstituttet og DSA har kommet inn i ettertid. Forslag
til håndtering er innarbeidet i dokumentet.
Konklusjon:
Rapporten ble godkjent med foreslåtte endringer. Faglig forum takket Geir Ottersen og skrivegruppen
for arbeidet.

Oppfølging:
Referanser tas ut av sammendraget
Ny figur fra HI settes inn.
Endelig rapport sendes skrivegruppa morgenen 4. mars med kopi til FF for siste
utsjekk av endringene. Frist for kommentar i løpet av dagen 5. mars
Rapporten publiseres på havforum 11. mars

22/19 Sammendragsrapport
(Saksdokument E)
Utkast til sammendragsrapport så langt det har kommet ble presentert for overordnete kommentarer.
Noen innspill: SVO-mål omtales i målkapitlet; aktivitet i SVO beholdes i kap. aktivitet; aktivitetskart som
dekker hele havområdet; i tillegg kan det være ett kart med aktivitet og SVO i SVO kapittelet, det kan
også legges inn lenke til kart i arealverktøyet.
Nye marine næringer og radioaktivitet i eget kapittel eventuelt under tverrgående tema
SVO: her kan de spesielle områdene (polarfront, iskant, eggakanten osv) omtales, ellers generelt der det
ikke er endringer. Havområdevis nevne de områdene hvor sjøfugl kan ligge til grunn for endringer.
Konklusjon:
Det jobbes videre med sammendragsrapporten, innspill fra møtet tas med videre.
Det tas sikte på møte i skrivegruppen 11. mars.
Oppfølging:
Skrivegruppa leser gjennom og kommenterer det som foreligger så snart som
mulig.
Sekretariatet jobber videre med tekster.
Utkast til sammendragsrapport sendes ut til neste møte i Faglig forum

23/19 Risiko
(Saksdokument F)
Utkast til rapport ble lagt ut til dokumentfrist. Det er arbeidet videre etter det og det gjenstår fortsatt
noen avklaringspunkter. Det har kommet en del vesentlige kommentarer som må landes.
Skipstrafikk – mangler omtale av miljørisiko, resultater fra analyser etter forrige oppdatering må inn
samt henvisning til tidligere analyser i områder der det ikke er gjennomført nye. Kvalitativ vurdering av
evt endringer. – Beskrive arbeid med ny metodikk som er på trappene.
Petroleum – Det ble diskutert uenigheter i arbeidsgruppen om tekster i dokumentet.

Konklusjon:
Tekst om miljørisiko for skipstrafikk utarbeides.
Faglig Forum var enig om å løfte uenighetene til Styringsgruppen

Oppfølging:
Manglende tekst fra KyV -blir arbeidet med i starten av uke 10
Ptil går gjennom OD sine kommentarer med mål om å lande tekster i løpet av uke
10.
Evt nye føringer om uåpnede områder avklares i SG 6. mars
Sammendrag skrives i løpet av uke 10. eventuelle uavklarte tema må stå i
hakeparentes

24/19
Målevaluering
(Saksdokument G)
Utkast til rapport ble lagt til dokumentfristen. Det er i ettertid jobbet videre spesielt med mål for SVO og
for naturtyper. Tekstene ble gjennomgått i møtet.
Mål for risiko har ikke vært diskutert tidligere og ble sendt ut veldig sent. Det er behov for å vaske
dokumentet og gå gjennom for å se på helheten.

Konklusjoner:
Det er enighet om tekst i rapporten. Når det gjelder mål for risiko ferdigstilles utkastet av
arbeidsgruppen og dokumentet vaskes. FF får teksten til godkjenning så snart som mulig senest 6. mars.

Oppfølging:
Mål for risiko legges i hoveddokumentet i løpet av dagen (28. februar)
Kommentarer til mål for risiko så snart som mulig senest onsdag 6. mars
Ferdigstilles i løpet av uke 10
Sammendrag mål for risiko skrives i løpet av uke 10
Resten av dokumentet er avklart. Sendes ut mandag 4. mars

25/19 Runde rundt bordet
Utgikk.

26/19 Eventuelt
Det ble ikke tid til eventuelt.
Sak fra Gro van der Meeren om en spørreundersøkelse som er under utvikling for å få samlet vurdering
av økosystemtjenester og gradering av påvirkninger på disse for Barents en spørreundersøkelse som er
under utvikling for å få samlet vurdering av økosystemtjenester og gradering av påvirkninger på disse for
Barentshavet dette er i tilknytting til NFR Miljøforsk prosjektnr 288192 “Assessing risks of cumulative
impacts on the Barents Sea ecosystem and its services”. Det vurderes om det er tid til å ta dette opp på
neste møte. Det kan være aktuelt at Clair Armstrong (prosjektleder) kan bruke en halvtime på neste
møte.

27/19 Avslutning og neste møte
27.-28. mars 2019 i Oslo

