Til Styringsgruppen for helhetlig forvaltning av norske havområder
Fra Faglig forum for norske havområder
15.februar 2016

Rapportering for arbeid gjennomført i 2015
Faglig forum for helhetlig og økosystembasert forvaltning av norske havområder (heretter kalt Faglig
forum) ble etablert 12.februar 2014. For å få forutsigbare rammer for arbeidet i FF ble det i 2015
laget en arbeidsplan som var forankret i Faglig forum sitt mandat. Arbeidsplanen skisserte både
oppgaver som skulle startes opp og ferdigstilles i 2015 og oppgaver som hadde et lengre
tidsperspektiv. Mot slutten av 2015 ble det også påbegynt et arbeid med en plan for det faglige
grunnlaget for en revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten i 2020. En endelig
plan for dette arbeidet vil foreligge våren 2016. Faglig forum har hatt behov for regelmessige møter
gjennom året for å følge opp oppgavene i arbeidsplanen 2015.
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 2015
Det er gjennomført 4 heldagsmøter i Faglig forum i 2015: 13.januar, 14.april, 22.september og
10.november. Referater fra møtene er videresendt til Styringsgruppen og publisert på havforum.no.
28.-29. januar 2015 ble seminaret «Erfaringer fra et tiår med forvaltningsplanarbeid i Norge og
utfordringer fremover» arrangert. Seminaret ble arrangert av en komite bestående av
representanter fra Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt og Miljødirektoratet. Seminaret
fokuserte på det vitenskapelige grunnlaget som forvaltningsplanene er basert på med diskusjoner
rundt bruken av dette, styrker og svakheter og eventuelle muligheter for forbedringer framover.
Deltakerne på seminaret representerte ulike næringer, departementer, forvaltningsorganer,
forskningsinstitusjoner og interesseorganisasjoner. Program og gjennomføring av seminaret har vært
diskutert i Faglig forum og Overvåkingsgruppen. Rapporten fra seminaret viser presentasjoner og
diskusjoner fra seminaret, samt anbefalinger for videre arbeid med forvaltningsplanene. Denne er
tilgjengelig på www.havforum.no.

Hovedoppgaver 2015
I tråd med Faglig forums mandat har hovedoppgavene vært følgende:




Oppfølgning av arbeidsplanen for 2015. Arbeidsplanen ble sendt Styringsgruppen 13.februar
2015, sammen med årsrapport for 2014. Tabell med oversikt over fremdrift i 2015 er vedlagt.
(Vedlegg 1).
Utarbeide aktivitetsplan for Faglig forum 2016. En foreløpig plan er lagt ved. (Vedlegg 2).
1









Utkast til en arbeidsplan for arbeidet med revideringen av forvaltningsplanen for
Barentshavet og Lofoten. Arbeidsplanen vil bli vedtatt våren 2016.
Arbeidsplanen ble første gang fremlagt FF 10.11.2015 og vil bli oversendt Styringsgruppen
våren 2016.
Utvikling av et arealverktøy i samarbeid med BarentsWatch.
Prosjektbeskrivelsen ble oversendt Styringsgruppen 29.09.2015 og tatt til etterretning av SG
november 2015.
Det er utarbeidet en prosjektplan for organisering og gjennomføring av arbeidet.
Prosjektplanen er godkjent av prosjektstyringsgruppen.
Lansere nettstedet www.havforum.no.
Havforum.no ble lansert i mai 2015. Nettsiden www.havforum.no vil styrke formidlingen av
forvaltningsplanarbeidet. Målsettingen er å samle all relevant informasjon om pågående og
tidligere prosesser i forvaltningsplanarbeidet. Havforum vil også være en formidlingskanal
som vil tilrettelegge for medvirkning fra interessenter. Internettsiden Miljøstatus.no skal
fortsatt være hovedkanal for formidling av faglige resultater.
Oppfølgning av følgende temasider på Miljøstatus.no i samarbeid med Overvåkingsgruppen:
Forvaltning av Barentshavet og Lofoten
Særlig verdifulle områder i Barentshavet
Forvaltning av Norskehavet (merk – innholdet skal oppdateres våren 2016 i samarbeid med
Miljøstatusredaksjonen).
Særlig verdifulle områder i Norskehavet
Forvaltning av Nordsjøen og Skagerrak (merk – innholdet skal oppdateres våren 2016 i
samarbeid med Miljøstatusredaksjonen)
Særlig verdifulle områder i Nordsjøen og Skagerrak
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Vedlegg 1: Aktivitetsplan for faglig forum for helhetlig og økosystembasert
forvaltning av norske havområder 2015. (2 sider).
Oppgave
Ansvarlig
Miljøtilstanden og samlet påvirkning

Gjennomført

Kommentar

Litteraturstudie som
oppsummerer hva som
gjøres internasjonalt på
området samlet
påvirkning.

HI/Sekretariatet

Rapport ferdig
desember 2015.

Publiseres våren
2016.

Utvikling av en
metodikk som skal
benyttes til å vurdere
den samlede påvirkning
innenfor våre
forvaltningsplanområder.

HI v/Geir Ottersen
(OVG sekretariat,
Fiskeridir., Sjøfartsdir.,
KyV, OD, Statens
strålevern NIFES og
Miljødir.)

Arbeidsgruppe
etablert.

Arbeidet begynner i
2016.

Forsinket.

Arbeidet begynner i
2016.

Særlig verdifulle og sårbare områder
Lage et dokument som
beskriver hvordan man
skal jobbe med særlige
verdifulle og sårbare
områder og fremstille
endringer innenfor de
ulike områdene.

NP V/Cecilie von
Quillfeldt, (Miljødir,
HI, OD og Fiskeridir.)

Næringenes aktivitet, nåværende og framtidig arealbruk og -behov, og
påvirkning på miljøet og andre næringer
Utarbeidelse av et
format for rapportering.
Utarbeidelse av rutiner
for tilrettelegging av
data for rapportering
opp mot
arealverktøyet/BW

OD (Fiskeridir, KyV og
Sjøfartsdir.)
Prosjektgruppa for
arealverktøyet.

Utkast foreligger i
2016.
Forsinket.

Leveranse klart
våren 2016.
Arbeidet begynner i
2016.

Risiko for og beredskap mot akutt forurensning
Utarbeidelse av et notat
som definerer hva som
vil være viktig å jobbe
med mhp. risiko i det
videre arbeidet.

Miljødir.(OD, Ptil
Statens Strålevern og
KV)

Arbeidsgruppe
etablert.

Arbeidet fortsetter i
2016.

De havbaserte næringenes verdiskaping og grunnlaget for verdiskaping
(økosystemtjenester)
Gjennomgang av det
som har vært skrevet i
de ulike
forvaltningsplanene for
å vurdere hvilke tema
som det bør arbeides
mer med/videreutvikles.

Miljødir. v/Guro
Ringlund, (OD,
Fiskeridir., KyV, og
Sdir.

Arbeidsgruppe
etablert.

Arbeidet begynner i
2016.
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Kunnskapsbehov
Det lages et notat som
har fokus på hvordan
kunnskapsbehov har
blitt fulgt opp og
hvordan dette bør gjøres
i framtiden.

NP v/Cecilie von
Quillfeldt, deltakelse
fra alle deltakende
medlemmene i FF

Forsinket.

Arbeidet begynner i
2016.

Gjennomføring av tiltak i tidligere forvaltningsplaner som er lagt til
deltagende institusjoner i Faglig forum, og vurdere effekten av disse
tiltakene
Det lages et dokument
som gjennomgår
forvaltningsplanrelaterte
tiltak som er
gjennomført. Om mulig,
skal en vurdering av
effekten av tiltakene
inkluderes.

Sekretariatet

Arbeid startet opp.

Fortsetter i 2016.

Sekretariatet

Forsinket.

Ferdigstilles i 2016.

Sekretariatet

Gjennomført.

Lansert mai 2015.

Prosjektstyringsgruppen
og prosjektgruppen.

Prosjektbeskrivelsen
er tatt til etterretning
av Styringsgruppen
november 2015.

Prosjektplan
godkjent i FF
november 2015.

Formidling
Kommunikasjonsstrategi
Nettsider for det nye
FF – havforum.no

Arealverktøy
Identifisere hvilke
produkter/rolle som
forventes av FF og
forumets medlemmer.
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Vedlegg 2: AKTIVITETSPLAN FOR FAGLIG FORUM (FF) 2016. (4 sider).
Under følger Faglig forums aktivitetsplan for 2016. Aktivitetsplanen vil oppdateres av FF gjennom året. Flere oppgaver ble påbegynt i 2015 og vil bli trukket
videre inn i 2016, mens andre vil ha oppstart i 2016 og vil bli tatt med over i 2017. Det er laget en egen arbeidsplan for arbeidet med revidering av det
faglige grunnlaget for forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten. Oppgaver fra denne planen som skal startes på i 2016 er tatt med inn i FF sin
aktivitetsplan for 2016. Forkortelsen NRPA = Statens strålevern.
Oppgave
Revidering av faggrunnlaget for
Barentshavet/Lofoten
Oppdragsbrev fra FF til NP/HI
angående utredning om
iskantsonen og polarfronten.
Vurdering av metodikk som skal
benyttes til å gjøre en analyse av
den samlede påvirkning innenfor
forvaltningsplanområdene.

Lage et dokument som beskriver
hvordan man skal fremstille
endringer innenfor de ulike særlig
verdifulle og sårbare områdene.

Ansvarlig
FF

Kommentar
Se forslag egen arbeidsplan for Barentshavet/Lofoten 20162019.
FF
Sekretariatet vil lage et utkast på oppdragsbrev, som sendes på
en kommentarrunde i FF. Oppdragsbrevet sendes til NP og HI
mars 2016 på vegne av FF.
Miljøtilstanden* og samlet påvirkning
Havforskningsinstituttet Mdir, KyV, Fiskeridir. Arbeidsgruppen vil ha oppstartsmøte februar/mars 2016 og vil
NRPA, OD, NIFES,
levere en beskrivelse av valgt metode innen 1.november 2016
Sdir, OVG og NP?*

Norsk Polarinstitutt

Deltagende etater

Særlig verdifulle og sårbare områder
Mdir, OD, Fiskeridir.
Plan for arbeidet vil foreligge våren 2016.
og HI?*
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Oppgave

Ansvarlig
Deltagende etater
Kommentar
Næringenes aktivitet, nåværende og framtidig arealbruk og påvirkning og konsekvens på miljøet
Utarbeidelse av et format for
Oljedirektoratet
KyV, Fiskeridir. og
Utkast til plan vil foreligge i våren 2016.
rapportering.
Sdir.
Utarbeide formater og rutiner for
Prosjektgruppen for
OD, KyV, Fiskeridir.
Ferdigstilles innen 1 des. 2016?
rapportering av aktivitet til bruk i
arealverktøyet
og Sdir.
arealverktøyet/BW
Etablere en arbeidsgruppe som
Ansvarlig p.t ikke
NRPA, Sdir, OD, Mdir, Viser til endelig notat fra arbeidsgruppen våren 2016. Oppstart i
starter arbeidet med å rapportere
avklart.
NP?*, KyV og Fiskeri. 2016. Arbeidet vil fortsette i 2017.
på aktivitet. Vurdering av
påvirkning og konsekvens fra
aktivitet på miljøet, skal ses på i
sammenheng med arbeidet som
gjøres med blant annet valg av
metodikk for samlet påvirkning
Verdiskaping og grunnlaget for verdiskaping (økosystemtjenester)
Utarbeidelse av arbeidsplan for det Arbeidsgruppen for
OD, Sdir, Mdir, KyV,
Oppstart 2016. Arbeidet vil fortsette i 2017 og 2018. Viser til
videre arbeidet med verdiskaping.
verdiskaping.
Fiskeridir. og NIFES?* endelig notat fra arbeidsgruppen våren 2016.
Gjennomgang av det som er
Miljødirektoratet
skrevet i de ulike
forvaltningsplanene for å vurdere
hva som må videreutvikles og
jobbes mer med.
Avklare økonomiske og faglige
Arbeidsgruppen for
Sommer 2016
rammer for arbeidet
verdiskaping
Gjøre valg av metode for
Arbeidsgruppen for
Innen sommerferien 2016
verdiskapingsjobben Barentshavet- verdiskaping
Lofoten
Arrangere et seminar om
Arbeidsgruppen for
Siste halvdel av 2016.
økosystemtjenester og
verdiskaping
verdiskaping for å sikre en felles
forståelse av teamet.
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Oppgave
Utarbeidelse av et notat som
definerer hva som vil være viktig å
jobbe med mhp. risiko i det videre
arbeidet bla inn mot revidering av
faggrunnlaget for forv planen for
Barentshavet/Lofoten.

Ansvarlig
Deltagende etater
Risiko for og beredskap mot akutt forurensning
Arbeidsgruppen for
KyV, Ptil, OD, NRPA
risiko. Miljødirektoratet. og Sdir.

Kommentar
Oppstart januar 2016. Viser til endelig notat fra arbeidsgruppen
våren 2016.

Kunnskapsbehov
Mdir., og HI.

Det lages et notat som har fokus på Norsk Polarinstitutt
Oppstart første halvdel av 2016.
hvordan kunnskapsbehov har blitt
fulgt opp i de ulike faggrunnlagene
og komme med anbefalinger om
hvordan dette bør gjøres i
framtiden.
Gjennomføring av tiltak i tidligere forvaltningsplaner som er lagt til deltagende institusjoner i Faglig forum, og vurdere effekten av disse tiltakene.
Ansvarlige etater går gjennom tiltak FF
Følges opp av
Publiseres våren 2016.
fra forvaltningsplanen for
ansvarlig etat og
Norskehavet.
sekretariatet
Ansvarlig etat vurderer effekt av
tiltakene. Tiltak og tabell diskuteres
i Faglig forum.
Målevaluering
Gjennomgang av de
Miljødirektoratet
NP?*.
Oppstart siste halvdel av 2016
målevalueringene som har vært
med formål å komme fram til en
anbefaling om hvordan dette skal
gjøres framover.
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Oppgave

Ansvarlig

Deltagende etater
Arealverktøy

Kommentar

Tydeliggjøring av prioriterte
brukerhistorier i samarbeid med
Faglig forum.
Kartlegging av geodataflyt for
prioriterte brukerhistorier
Forslag til aktivitetsplan og budsjett
2017 legges frem for FF

Prosjektgruppa
arealverktøyet

Innen mars 2016

Prosjektgruppa
arealverktøyet
Prosjektgruppa
arealverktøyet

Innen mai 2016
Juni 2016

Versjon 1.0 av arealverktøyet
lanseres.

15.november 2016
Miljøstatus

Oppdatere temasidene som
omhandler Barentshavet og
Lofoten, Norskehavet, Nordsjøen
og Skagerrak.

Sekretariatet

FF

Følger fristene satt av Miljøstatusredaksjonen som er: 1.juni og
1.desember

*Miljøtilstandsbeskrivelse – se til OVG AP 2016.
?* P.t deltagelse ikke endelig bekreftet.
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