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Godkjenning av innkalling og agenda
Innkalling og agenda ble godkjent. Flere tok opp at det trengs mer tid til å gjennomarbeide rapportene.
Det var enighet om at flere av rapportene derfor ikke kunne godkjennes nå.
30. april 2019 skal hele det faglige grunnlaget være oversendt departementet og styringsgruppa.
Det var ingen meldte saker under Eventuelt eller Runden og de ble utelatt grunnet liten tid og mange
saker.
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Godkjenning av referat fra møte 12. september 2018
(Saksdokument A)

Referatet ble godkjent med de endringer som har blitt gjort. Sekretariatet oversender godkjent referat
til SG og publiserer på havforum.no.
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i.

ii.
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Info fra sekretariatet
• Eva og Hanne har vært på møte i Styringsgruppen 7. november. De rapporterte status i
forhold til arbeidsplan, viste fram tidsplan og nevnte at vi skal diskutere skisse til
sammendragsrapporten på møtet. Fikk få kommentarer til dette fra SG.
• Nettrapportering: et konsulentfirma har blitt bedt om å utarbeide en beskrivelse av
mulighetsrom for nettrapportering i FF. De tar utgangspunkt i vurdering av
måloppnåelse og skal se på hva slags muligheter vi har for effektivisering av
rapportering. Sekretariatet vil orientere om prosjektforslaget på neste møte i Faglig
forum.
Info fra Overvåkingsgruppen (OVG)
OVG var ikke til stede på møtet. De skal ha møte 12. desember der det skal jobbes med ny
rapport om Norskehavet.

Status oppgaver i aktivitetsplan 2017/18
i.
Aktivitetsrapport Nordsjøen/Norskehavet
(Saksdokument B)
Gjennomgang av dokument og endringer siden siste versjon.
Konklusjoner:
Dokumentet er så godt som ferdig, kun noen redaksjonelle redigeringer gjenstår.
Konklusjoner fra gjennomgang av møtedokumentene er lagt inn som merknader i
arbeidsdokumentet på SharePoint og i vedlagte tabell.
Sekretariatet holder i redigering av rapporten i kontakt med relevante etater.
Siktemålet er å godkjenne rapporten før jul via epost.
Oppfølging:
Se tabell med oversikt over oppfølging ansvar og frister:

Oppfølging
Aktivitetsrapporten Norskehavet Nordsjøen.pdf

•
•
•
•

ii.

Fdir går gjennom arbeidsdokumentet på fiskeridelen og kutter ut en del.
Sdir tar en utsjekk på hva som er nytt siden 2012 etter at nye regler har trådt i kraft.
KyV sjekker om sunkne skip og dumpet ammunisjon hører hjemme her eller i
risikorapporten
Arealverktøyet brukes til kart hvis mulig. Sekretariatet sender samlet bestilling til
BarentsWatch.

Samlet påvirkning
(Saksdokument C)
Det mangler fortsatt en del på grafikk.
Hele dokumentet ble gjennomgått i plenum på møtet, gjenstående oppgaver og ansvar for
oppfølging ble identifisert.

Konklusjon: Målsetting er å godkjenne rapporten på januar-møtet.

Oppfølging:
Eget dokument med enkeltoppgaver, ansvarspersoner og frister ble laget etter
gjennomgang på møtet:
Oppgaver og frister
- Samlet påvirkning.pdf

Geir Ottersen jobber videre med sammendrag og kapittel om samlet påvirkning i
desember.
Frist for ferdig utkast til rapport til Faglig forum 9. januar 2019.
iii.

Risiko
Miljødirektoratet orienterte om arbeidet.
Det jobbes med tekster, og arbeidsgruppen skal ha neste møte 6. desember. Resterende
tekster skal inn i dokumentet.
Konklusjoner:
Det kommer en ren versjon etter møtet 6. desember, og nytt utkast sendes FF 9. januar 19.
Oppfølging:
Arbeidsgruppen jobber videre frem mot planlagte frister. NP og Fdir vil bli kontaktet
for å kommentere på relevante deler. Faglig forum oppfordres til å følge med på
arbeidet via SharePoint når ren versjon etter arbeidsgruppemøtet foreligger.

iv.

Tiltak Norskehavet/Nordsjøen-Skagerrak
(Saksdokument D)
Dokumentet ble gjennomgått, og en del endringer ble gjort direkte i dokumentet.
Ansvarskolonnen blir slettet.
Enighet i FF om at forkortelser bør stå med store bokstaver der dette er vanlig praksis.
Konklusjoner:
Rapporten ble godkjent med ytterligere endringer som ble avtalt på møtet.

Oppfølging:
• Kap. 4, tiltak 13: Sett inn fotnote som forklarer uenighet: OD og Mdir. Alle sjekker
• Kap. 4, tiltak 21: Sjekke ny forkortet tekst lagt inn av HI og Strålevernet: Alle
• Mdir avklarer ang. format på forkortelser i rapportmal.
• Rapporten redigeres med avklarte endringer og legges ut på havforum så raskt
som mulig før jul. Ansvar: Sekretariatet.
v.

Målevaluering
(Saksdokument E)
Sammendraget vil bli skrevet temavis grunnet for mye gjentakelser om det skulle gjøres
havområdevis. Utkast sendes 9. januar.

Gjennomgang av tekst og tabeller med fokus på Barentshavet på møtet. Endringer gjort
direkte i tekst. Pilene er ikke nødvendigvis brukt konsekvent, de skal vise trend fra nå og
fremover. Hver enkelt må sjekke om deres vurderinger er gjort på denne basis.
Tekst for marine naturtyper kortes ned. Ønskelig med info om det som foregår
internasjonalt ang kriterier for hva som kvalifiserer for nettverk av marine protected areas
(MPA)
Konklusjoner:
Endelig godkjenning blir i januar, men da skal det kun fokuseres på SVO, sammendrag og
risiko.
Tekst revideres i lys av kommentarer som ble diskutert på møtet innen 14.12.
Miljødirektoratet vil søke å forkorte rapporten ved å krysshenvise til omtalen i kapitlet om
Barentshavet der det er gjentakelser.
Oppfølging:
Se tabell med oversikt over oppfølging, ansvar og frister:
Oppfølging
Måloppnåelsesrapporten.pdf

•
•
•
vi.

Fdir ser på bærekraftig høsting i Nordsjøen.
Risiko jobber videre med sin del, som finnes i et eget dokument i risikomappa på
SharePoint.
Tekst til evalueringen av målene for SVO-områdene vil i hovedsak bli tatt fra
sammendraget i SVO-rapporten.

SVO
(Saksdokument F)
Sammendraget vil bli lenger enn to sider da alle 30 områder skal omtales etter ønske av
departementet.
Utvalgte momenter (struktur, omtale og tidsfrister) ble diskutert (vedlagt pdf):

SVO – momenter til
diskusjon.pdf

Konklusjon:
Tilnærmingen ble godkjent, men endelige avgrensninger av enkeltområder vil bli diskutert
på januar-møtet.
Oppfølging:
De ansvarlige fortsetter arbeidet i henhold til skissert plan med frister, jf vedlagte
pdf.
Manglende tekster om samlet påvirkning, aktivitet og kunnskapsbehov har frist 7.
desember 18.
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Forslag til tilnærming og disposisjon sammendragsrapport
(Saksdokument G)
Omfang: sammendragene må bli så lange som de trenger å være. Man skal ikke låse seg til antall sider,
men prøve å holde det på et håndterbart omfang.

Verdiskaping flyttes lenger fram i rapporten, ettersom mandatet også er å legge til rette for
verdiskaping.
Utformingen: trykket rapport med havområdevis tilnærming. Oppdatert informasjon om miljøtilstand
hentes fra OVGs siste rapporter. Et kapittel om ny kunnskap blir laget som et beredskapspunkt dersom
det kommer ny kunnskap som ikke rekker å komme med i delrapportene.
Prosess og tidsplan: viktigheten av at hele arbeidsgruppen møtes i oppstartfasen før det blir skrevet noe
særlig ble understreket.
Tittel på rapporten: bør inneholde ordet «sammendrag», f.eks. «Sammendrag av det faglige
grunnlaget…». Dette til forskjell fra samlerapportene som ble laget for oppdateringene av Barentshavet
og Norskehavet. Det må komme tydelig fram at dette ikke er en samling av alle rapportene i det faglige
grunnlaget, men et sammendrag.
Konklusjoner:
Arbeidsgruppe ble opprettet under ledelse av sekretariatet og med medlemmer fra OD, KyV, Ptil og
Fdir.
Sekretariatet skriver utkast, og holder tett kontakt med arbeidsgruppen underveis.
Oppstartmøte med arbeidsgruppen blir snarest mulig etter 9. januar.
Oppfølging:
Sekretariatet retter opp dokumentet, forelegger det for Faglig forum og sender det til KLD for
videresending til Styringsgruppen snarest mulig etter møtet for å få deres innspill.
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Presentasjon av prosjekt trua natur
Utgår
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Presentasjon av oppdrag hav og klima
Utsatt til neste møte
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Aktivitetsplan 2019
SVO: Det er en utfordring at informasjonen som mangler skal inngå i veldig mange deler av rapporten,
så det er vanskelig å godkjenne deler av rapporten før all informasjonen er inne. Nødvendige
avklaringer gjøres i januar, men rapporten godkjennes først i februar.
Verdiskaping: Her må det komme oppdatering av tall på verdiskaping for Norskehavet/NordsjøenSkagerrak. Ta opp med SG hva behovet er så man får en klar bestilling til SSB.
Kunnskapsbehov: sammenstilles i sammendragsrapporten, men må også avklares med SG hvordan
dette skal synliggjøres i sammendragsrapporten ettersom de tidligere har ønsket en egen
rapport/kapittel om dette.
Oppdatering av rapporter etter innspill vil bli gjort fortløpende.
Sammendragsrapporten godkjennes i mars.
Tilbakemelding bør gis SG om at det er veldig ressurskrevende å oppdatere tre områder samtidig og at
dette kan gå ut over kvaliteten på arbeidet. Det har vært ekstra utfordrende fordi FF ble gjort

oppmerksom på ønske om oppdatering etter at aktivitetsplanen for 2018, inkl. planene for revidering av
Barentshavet var lagt.
Konklusjon:
Aktivitetsplanen ble godkjent med justeringer i lys av konklusjoner fra møtet.
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Forslag til møtedatoer 2019
(Saksdokument J)
Forslag om å endre opprinnelig forslag om møte i mars fra 26.-27. til 27.-28. mars. Ingen innvendinger
mot dette.
Konklusjon:
Møteplan vedtas med foreslåtte endringer.
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Runde rundt bordet
Utgår
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Eventuelt
Utgår
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Avslutning og neste møte
23. og 24. januar 2019 i Oslo.

