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AKTIVITETSPLAN FOR FAGLIG FORUM 2019
Basert blant annet på arbeidsplan for Barentshavet-Lofoten (vedtatt 20.09.2016) og arbeidsplan for Norskehavet og Nordsjøen-Skagerrak
(vedtatt 21.11. 2017)
Oppgave
Ansvarlig
Deltagende etater
Særlig verdifulle og sårbare områder
Vurdering av verdi og sårbarhet
Norsk
Mdir, OD, Fdir, HI
for alle områder.
Polarinstitutt/Miljø
•Beskrivelse av endring av
direktoratet
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
Verdiskaping og grunnlaget for verdiskaping (økosystemtjenester)
-Innhenting av verdiskapingstall
Miljødirektoratet
OD, Mdir, KyV,
fra SSB
Fdir, Sdir får kopi
-Gjennomføre skriving og
av e-poster
analysejobb

1

Tidspunkt for leveranse/Kommentar
Deler av rapporten godkjennes i januar, resten i februar,
bl.a. kap. om nye SVOer.

Rapport Barentshavet godkjennes i februar 2019.
Oppdatering Norskehavet og Nordsjøen tilleggsbestilling
til SSB

Oppgave
Ansvarlig
Deltagende etater
Risiko for og beredskap mot akutt forurensning
Rapport som vurderer risiko for og Miljødirektoratet
Kyv, Ptil, OD,
beredskap mot akutt forurensing
/arbeidsgruppen
NRPA, Mdir, Sdir
for risiko
Kunnskapsbehov
Kunnskapsutvikling og
Sekretariatet
Alle
kunnskapsbehov beskrives i alle
delrapporter iht. vedtatt metode.
Målevaluering
Vurdering av om de vedtatte
Miljødirektoratet
alle
målene for alle havområdene er
nådd eller ikke
Eventuell oppdatering av rapporter etter innspill fra interessenter
Rapportene legges på havforum
Sekretariatet
alle
etterhvert som de er ferdige. Det
åpnes for innspill med tre ukers
frist. Rapportene oppdateres hvis
nødvendig
Sammendragsrapport
En kort sammendragsrapport som
Sekretariatet
alle
oppsummerer de viktigste
endringene, nye funn og
vurderinger siden forrige
faggrunnlag for godkjenning i FF.
Innholdet vil baseres på
oppsummeringene som er levert
underveis fra de ulike
delleveransene og ev
oppdateringer basert på nye tall.
Rapporten vil også kunne
inneholde en tabelloversikt over
datamateriale som kan oppdateres
i skrivingen av meldingen.

Tidspunkt for leveranse/Kommentar
Rapport godkjennes i januar 2019

Kunnskapsbehov skisseres som en del av hver enkelt
rapport sammenstilles i sammendragsrapporten som skal
ferdigstilles i mars 2019
Godkjenning i januar

Fortløpende. Godkjenning av Faglig forum t.o.m mars

Godkjennes i mars 2019 i Faglig forum. Leveres
styringsgruppa i løpet av april
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Oppgave
Arealverktøy

Ansvarlig

Deltagende etater

Tidspunkt for leveranse/Kommentar

Arealverktøyet tas i bruk i
relevante aktiviteter i
aktivitetsplanen

BarentsWatch

alle

Gjennom året

Ønskede data tilgjengeliggjort for
Arealverktøyet via GeoNorge

Kartverket

Demo -applikasjon
Involvering/kommunikasjon
Rapporter publiseres på havforum
og det åpnes for innspill-se
oppgave om oppdatering av
rapporter

BarentsWatch

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

Gjennom året

Sekretariatet

Evaluering av arbeidet i Faglig forum
Ett felles faglig forum for alle
Sekretariatet
havområdene ble etablert i 2014.
Siden da har det vært jobbet med
revisjon av faggrunnlag for
Barentshavet-Lofoten og
oppdatering av faggrunnlag for
Norskehavet og NordsjøenSkagerrak
Miljøstatus
Oppdatere temasidene som
Sekretariatet
omhandler Barentshavet og
Lofoten, Norskehavet, Nordsjøen
og Skagerrak

Fortløpende, senest i løpet av mars

alle

November

FF

1. juni og 1. desember
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