Faglig forum for helhetlig og økosystembasert forvaltning av norske havområder
Hovedprosess:
Faglig grunnlag for revidering og
Prosesseier:
oppdatering av
forvaltningsplanene i 2020
Dokumentnavn: Referat fra møte i Faglig forum
Utarbeidet av:
for norske havområder
Dok.nr:
16/19 -A
Godkjent i Faglig forum:
Sist endret:

Miljødirektoratet

Eva Degré
27. februar 2019

Referat fra møte i Faglig forum for norske havområder
Tid og sted: 23.-24. januar 2019. Miljødirektoratet, Oslo

Tilstede:
Fiskeridirektoratet: Thorbjørn Thorvik
Havforskningsinstituttet: Børge Holthe, Bente Nilsen, Per Arneberg (OVG)
Kartverket: Gerhard Heggebø
Kystverket: Rolf Jørn Fjærbu
Miljødirektoratet: Cecilie Østby, Anne Langaas Gossé, Øystein Leiknes, Ann Mari Vik Gren, til
sak 9/19: Liv Tone Robertsen og Kirsten Grønvik Bråten
Norsk Polarinstitutt: Cecilie von Quillfeldt
Oljedirektoratet: Bente Jarandsen, André Jensen
Petroleumstilsynet: Lin Silje Nilsen
Sjøfartsdirektoratet: Ove Tautra
Strålevernet: Louise Kiel Jensen, Hilde Skjerdal
Sekretariatet: Hanne-Grete Nilsen (Mdir), Ida Kessel Nordgård (NP), Kristine Orset Stene
(Mdir), Ida Kristin Danielsen (NP) og Eva Degré (Mdir)
Referent: Eva Degré

Sak nr.
1/19

Godkjenning av innkalling og agenda
Innkalling og agenda ble godkjent
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Godkjenning av referat fra møte 27.-28. november 2018
(Saksdokument A)
Referatet ble godkjent med de endringer som har blitt gjort. Sekretariatet oversender godkjent
referat til Styringsgruppa og publiserer på Havforum.no.
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i.

Info fra sekretariatet
• Eva og Hanne har vært på møte i Styringsgruppa 21. januar. De rapporterte status for
arbeidet med faggrunnlaget og presenterte forslag til disposisjon for
sammendragsrapporten. Kommentarene er oppsummert under agendapunkt 10/19
•

Det er ønske om møte med Faglig forum fra Gisle Andersen om et prosjekt som skal
sammenstille en rapport som syntetiserer den samfunnsvitenskapelige forskningen på
de marine forvaltningsplanene. Ett av formålene er å bruke den eksisterende
forskningen for å identifisere mulige forbedringspunkter i forvaltningsplanprosessene
og implementeringen av forvaltningsplanene. Det ble i løpet av møtet avtalt at dette
skal skje på septembermøtet til Faglig forum. Prosjektbeskrivelsen ligger vedlagt til
orientering.

Prosjektbeskrivelse_
synteserapport_arktis2030_2018_.pdf

•

ii.
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Nettrapportering: framdriften i forprosjekt på nettrapportering ble oppsummert.
Presentasjon av foreløpig resultat av forprosjektet avholdes 31/1 kl. 12-14. Faglig
forum-medlemmer kan delta på Skype, invitasjon med Skype-lenke sendes separat.

Info fra Overvåkingsgruppen (OVG)
OVG jobber med statusrapport for Norskehavet – det skal foreligge et utkast til gruppa
om kort tid. Det blir en statusrapport med spesialtema om plastforurensing.
Når det gjelder oppdrag om økologisk tilstand foreligger ferdig utkast til protokoll. Dette
skal testes ut i arktisk del av Barentshavet.

Aktivitetsrapport Nordsjøen/Norskehavet
(Saksdokument B)
Rapporten er oppdatert i henhold til konklusjoner på forrige møte. Det har ikke kommet noen
kommentarer til rapporten og det var heller ingen kommentarer fra møtet.
Konklusjon: Rapporten ble godkjent på møtet og publiseres på Havforum.no når den er ferdig
redigert.
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Samlet påvirkning
(Saksdokument C)
Siden forrige møte er kapittel 4.3 lagt inn etter avklaringsmøte mellom Mdir og OD. Ny tekst er lagt
inn i 4.1.8 -det er ikke endelig avklart med fiskeri. Dumpet ammunisjon har kommet inn som nytt
tema – det er hentet fra risikorapporten fordi det passer bedre inn i denne rapporten. Innspill sendt
inn på epost etter 13. januar er lagt inn i dokumentet.
Det mangler tekst om flere tema i sammendraget.
Det ble oppfordret til at hoveddelen i dette sammendraget bør gå på kap. 5, fordi dette dokumentet
har fokus på samlet påvirkning.
Kap. 5 er ikke ferdig. Det vil bli jobbet videre med det etter møtet.

Konklusjon:
Rapporten kan ikke godkjennes på møtet fordi den er uferdig.

Oppfølging:
• Versjon etter FF-møtet ligger på SharePoint så alle som har noe de skal
følge opp kan jobbe i dette fortløpende. Dette gjelder sammendrag og
utestående punkter i kapittel 4.
• Geir Ottersen vil jobbe videre med kapittel 5.
• Møte i skrivegruppa 5. februar (ca.)
• Ferdigstilt dokument 13. februar
• 13. februar legges det ut rent dokument som skal godkjennes endelig på
FF møtet 27.- 28. februar

For detaljer se vedlagt notat:
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oppfølging_Samla
påvirkning.pdf

Risiko – orientering om status for arbeidet
Gruppa jobber med rapporten men det mangler fortsatt noen tekster. Det vil bli en ferdig rapport til
13. februar.
Dette er en rapport som i hovedsak har fokus på Barentshavet. Det er satt av et eget kapittel til
Nordsjøen og Norskehavet slik at ny kunnskap som er relevant kan beskrives der.
Det er viktig at kommentarer til rapporten kommer inn nå.
Det blir vurdert å ha møter underveis for å lande tekster.
Det jobbes parallelt med mål for risiko som skal inn i målevalueringsrapporten.
Konklusjon: Etatene i FF oppfordres til å stille med personer som også jobber med risiko i neste FFmøte.
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Måloppnåelse
Dokumentet med de fleste målene ble sendt ut til dokumentfristen 9. januar.
Utkast til målevaluering for SVO ble sendt ut 18. januar og utkast til sammendrag 22. januar. Det
mangler fortsatt målevaluering for risiko jf. agendapunkt 6/19. Mål om naturtyper er justert noe i
ettertid fordi det ikke var tid til å gjøre før dokumentfristen. Med bakgrunn i at en del av tekstene er
sendt ut sent/ikke ferdig er det ikke mulig å ferdigstille hele rapporten på møtet.
I gjennomgangen i møtet ble det vektlagt mål som ikke har vært gått gjennom i FF tidligere blant
annet mål med tema som bare gjelder for Nordsjøen. Utkast til sammendrag ble raskt gjennomgått.
Etatene i faglig forum må se på hvordan de jobber internt med dette. I tillegg må Faglig forum se på
omfang/arbeidsmåte i neste runde.
Konklusjoner
Det gjenstår fortsatt noe for å ferdigstille rapporten – mål om risiko blir lagt inn til neste møte.

Flere pekte på at de har behov for å gjennomgå hele rapporten før endelig godkjenning. Det er behov
for at etatene gjennomgår dokumentet i sin helhet.
Vurdere mere bruk av referanser i neste omgang.
Mål for SVO er et første utkast som det er viktig at etatene ser grundig på, særlig den faglige
begrunnelsen for vurderingene.
Oppfølging:
Oppdatert versjon legges ut på SharePoint 28. januar
FF legger inn kommentarer innen av 5. februar.
Rent dokument legges ut 13. februar.
Mdir følger opp oppdatering av alle målene i kontakt med skrivegruppene.

For detaljer rundt oppfølging se vedlagt notat:
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Oppfølging_måloppn
åelse.pdf

SVO
(Saksdokument F)
Et rent dokument ble lagt ut 10. januar. Siden da har det blitt jobbet noe videre i dokumentet med
spor endring.
Det mangler tekster til kart fra MAREANO. Vedlagt presentasjon med momenter til diskusjon.
SVO – momenter til
diskusjon_24.01.19.pdf

Konklusjon:
Noen avklaringer:
• Vi bruker forkortelsen SVO for "Særlig verdifulle og sårbare områder".
• Et SVO (ikke en)
• Hva slags kart bør vi ha? Et kart med opprinnelige områder + endringer
• Omtale av vern ligger ikke i sammendrag men i tilknytting til tabellene - OK
• Henvisning til andre SVOer i tabellen– Skriv hele navnet på området ikke bare nummer
• Når det ikke er endring i verdi, sårbarhet, status, informasjon – «ingen ny informasjon»
• SVO-relatert informasjon fra risikorapporten – kun vise til risikorapporten innledningsvis

.
Oppfølging:
Frem til 13.02.19
• Rette iht kommentarer i dokument/oppfølgingsdokument + kommentarer
på FF-møte 24.01.19
• Følge opp iht avklaringer i PP
• Det siste fra MAREANO
• Eventuell annen «ny» tekst?
Ren tekst 13.02.19
27.-28.02
• Endelige kart, figurer, illustrasjoner, bilder
• Endelig rapport godkjennes
Husk å melde inn overvåking/kunnskapsbehov.

For øvrig, se vedlegg for konkrete oppfølginger.
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Oppfølging_SVO_ette
r møtet 24.01.19.pdf

Verdiskaping
Orientering om status.
Det jobbes med rapporten i arbeidsgruppa. Utkast skal drøftes i arbeidsgruppa 25. januar.
Mulighet for å bruke arealverktøyet – det er i så fall behov for å legge inn fylkesgrenser.
Status Norskehavet/Nordsjøen-Skagerrak – det kan leveres tall for 2016 fra SSB i mars. Det vil bli
skrevet litt om status rundt dette, men behandles ikke like grundig som Barentshavet. Dette blir en
tilleggsrapport etter at det faglige grunnlaget er levert.
Konklusjon:
Rapporten er i rute i henhold til planen men det er lite tid til ekstra runder i Faglig forum for
kommentar. Det er best hvis eventuelle kommentarer tas gjennom representantene fra etatene i
arbeidsgruppa. Det vil ellers være mulig å se på rapporten på SharePoint. For de etatene som ikke har
representanter i arbeidsgruppa sendes innspill til Liv Tone Robertsen liv.tone.robertsen@miljodir.no).

Oppfølging:
Liv Tone Robertsen kontakter Gerhard Heggebø for å se på muligheten for å lage
kart i arealverktøyet som kan illustrere inndelingene som er brukt.
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Forslag til tilnærming og disposisjon sammendragsrapport
(Saksdokument G)

Disposisjonen til sammendragsrapporten er noe videreutviklet etter møte i skrivegruppa 10. januar.
Oppdatert versjon er sendt ut til Faglig forum.
Tilbakemeldinger fra styringsgruppa på forslag til disposisjon: forventer størst vekting av
Barentshavet–Lofoten i sammendragsrapporten, siden dette er havområdet hvor forvaltningsplanen
skal revideres.
Styringsgruppen er enig i at rapporten skal ha et håndterbart omfang samtidig som den er en
autorativ og oppdatert rapport om økosystembasert forvaltning av norske havområder.
Styringsgruppen mener samtidig at man ikke bør binde omfanget av sammendragsrapporten til et
spesielt antall sider.
Vise til kapitler for utdyping slik at det blir en leserveiledning
Konklusjoner:
Det er generell tilslutning til tilnærmingen.

Oppfølging:
Sekretariatet jobber med utkast til rapport med grunnlag i de delrapportene som
er ferdig. Utkast til rapport sendes skrivegruppa.
Skypemøte i skrivegruppa avtales pr. epost.
Utkast til rapport så langt til FF møtet i februar
Sekretariatet lager forslag til hvordan vi refererer til rapportene i faggrunnlaget.
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Håndtering av innspill og kommentarer
(dokument H)
Innspill har kommet fra Norog og fra Norges fiskarlag på rapportene om økosystemtjenester og tiltak
Barentshavet, som hadde kommentarfrist 19.12.18.
Konklusjoner:
For økosystemtjenesterapporten er det ingen behov for oppfølging.
For tiltak Barentshavet er det en del innspill som ikke krever oppfølging men også konkrete
oppfølgingspunkter i rapporten

Oppfølging:
Innspill til rapporten om tiltak Barentshavet følges opp
• Tiltak nr. 13 - Fdir vurderer utfyllende informasjon om oppfølging
• Tiltak nr. 29 – Mdir følger opp
• Tiltak nr. 30/37 -sekretariatet ber Norog om referanse
Innspill på rapportene Næringsaktivitet og påvirkning -Barentshavet og Status for
gjennomføring og effekt av tiltak i Norskehavet og Nordsjøen/Skagerrak
(kommentarfrist 22.01.19), oppsummeres og sendes ut til FF - oppfølging i FF
avklares per epost.
Tilbakemelding på innspill gis gjennom publisering av oppsummeringstabellen på
Havforum.no. Det må legges inn en forside som gir tydelig beskjed om hva som
oppdateres. Generelle kommentarer videreformidles til styringsgruppa. Dette
tydeliggjøres i introduksjonen på dokumentet.
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Årsrapport
(Saksdokument I)
Årsrapporten er laget på samme måte som tidligere
Konklusjon:
Rapporten godkjennes, oversendes styringsgruppa og publiseres på Havforum.no-rettes opp i henhold
til status for rapportene.
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Runde rundt bordet
NP-mye foregår i arktisk råd: CBMP kyst lager statusrapport, arbeidsgruppe som ser på samlet
påvirkning lager statusrapport bla for polhavet, marine verneområder, arbeidsgruppe på introduserte
arter, marin forsøpling, støy-særlig fokus på skipstrafikk.
SKK: de sirkumpolare landene samarbeider om å tilgjengeliggjøre data
Mdir: se dok 13/19 orientering om oppdrag trua natur og klima hav.
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Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.
Avslutning og neste møte
Det ble besluttet at neste møte også må gå over to dager
27.-28. februar 2019 i Trondheim
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