Møte i Faglig forum 14.april 2015 – godkjent av Faglig forum 22.september 2015.

Referat fra møte i Faglig forum for norske havområder 14.april 2015
Tilstede: Eva Degré (Miljødirektoratet, møteleder), Anne Britt Storeng (Miljødirektoratet), Guro
Sylling (Miljødirektoratet), Amund Måge (NIFES), Ellen Øseth (Norsk Polarinstitutt), Geir Høvik
Hansen (Sjøfartsdirektoratet), Geir Ottersen (Havforskningsinstituttet), Gerhard Heggebø
(Kartverket), Louise Kiel Jensen (Statens strålevern), Hilde Skjerdal (Statens strålevern), Ingvill
Røsland (Petroleumstilsynet), Lin Silje Nilsen (Petroleumstilsynet), Per Arneberg
(Overvåkingsgruppen/HI), Rolf Jørn Fjærbu (Kystverket), Thorbjørn Thorvik (Fiskeridirektoratet), Anne
Kjos Veim (Fiskeridirektoratet), Odd Raustein (Oljedirektoratet), Bente Jarandsen (Oljedirektoratet),
Alf Sollund (BarentsWatch), Inger Oline Røsvik (Samferdselsdepartementet), Terje Lind (Klima- og
miljødepartementet), Leo de Vrees (Ministry of Infrastructure and the Environment, NL)
Meldt fravær: NVE
Referent: Guro Sylling (Miljødirektoratet)
Sted: 1000-1600, Miljødirektoratet, Oslo. Grensesvingen 7. Møterom Østmarka
1. Velkommen v/Eva Degré
Agendaen ble endret til å ta punktet om arealverktøyet før punktet om informasjon fra
sekretariatet og medlemmene i Faglig forum. Ellers ble agendaen godkjent uten merknader.
2. Godkjenning av referat fra sist møte 13.januar 2015
Det var enighet i møtet om at det gir feil inntrykk at det står at budsjettkuttet i BarentsWatch var
grunnet manglende oppslutning i Faglig forum, og at dette bør fjernes eller formuleres på nytt.
Medlemmene i Faglig forum nevnte at det har vært utfordrende å forankre prosjektet i egen etat.
Som begrunnelse for dette ble det nevnt at uklarheter omkring hva prosjektet egentlig skal være,
samt uklarheter omkring hvor ressurskrevende det blir for hver enkelt etat, har gjort det vanskelig å
selge inn prosjektet i egen etat. Det at Styringsgruppa ikke har gitt tilbakemelding på henvendelsen
om ambisjonsnivå fra Faglig forum har også bidratt til at det har vært vanskelig å forankre
prosjektet. Det ble også nevnt at prosjektet var i utakt med etatenes budsjettprosesser og
virksomhetsplanlegging, noe som også har gjort det ekstra utfordrende å inkludere prosjektet i
etatenes egne planer.
Referatet fra møtet 13/2 ble godkjent med følgende endringer gjort på møtet:



Under punktet som Arealverktøyet ble setningen som sa at BarentsWatch sitt budsjettkutt
var på grunn av manglende oppslutning i Faglig forum fjernet.
Under samme punkt ble det satt inn et avsnitt og en mindre endring i teksten, for å
tydeliggjøre at Terje Lind snakket på vegne av KLD, og ikke Styringsgruppa.

3. Arealverktøyet
Eva Degré informerte om status for arbeidet med arealverktøyet. Siden sist møte i Faglig forum har
arbeidsgruppa jobbet for å planlegge de to Workshopene, og jobbet videre med
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prosjektbeskrivelsen. Det ble avholdt et møte med KLD, NFD og samferdsel, hvor endringene i
prosjektbeskrivelsen ble diskutert. Referat fra dette møtet sendes Faglig forum når det ligger klart.
Prosjektbeskrivelsen er forkortet og gjort enklere, beskrivende tekst tatt ut og legges som vedlegg.
Det er laget en etableringsplan som ble presentert for Faglig forum på møtet, hvor det er satt opp
noen milepæler og planlagte aktiviteter for 2015:








15/4: WS 1 m faglig forum a) brukerbehov kartverktøy i forvaltningsplanprosessen og b)
grovoversikt datagrunnlag
ca 15/6: WS 2 datagrunnlagets tilgjengelighet og forbedringsbehov mm
20/8: Prosjektplan, budsjett og ressursbehov for 2016 sendes til Faglig forum
15/9: Møte i Faglig forum, diskutere prosjektplan og ev akseptere budsjett og ressursforslag
1/10: Revidert prosjektplan basert på Faglig forum-møtet 15/9 sendes etatene og tas inn i
den enkelte etats virksomhetsplanlegging. Oversendes BarentsWatch
10/11: Møte i Faglig forum, beslutning om etatenes deltakelse i prosjektet
15/12: Prosjektorganisasjonen etablert og operativ

Workshop 2 er foreslått til 16. juni, sekretariatet ønsker tilbakemelding raskt om dette kan passe.
Leo de Vrees holdt innlegget «Developing Marine Spatial Planning for the North Sea in the
Netherlands”. De Vrees er seniorrådgiver i det nederlandske “Ministry of Infrastructure and the
Environment and Rijkswaterstaat, the agency of the Ministry” han har en rolle knyttet til utvikling
av revidert plan for Nordsjøen hvor marin arealplanlegging er et sentralt tema. Han har også
jobbet i EU kommisjonen i DG Environment.

Presentasjonen ble sendt ut sammen med utkast til
referat, og ligger i tillegg på Faglig forum sin side på Sharepoint.
4. Informasjon fra sekretariatet og runde rundt bordet
Eva Degré informerte på vegne av sekretariatet om følgende:





Norskehavsrapporten ligger nå ute, Faglig forum fikk tilsendt et utkast hvor de endringene
som ble gjort var gjort synlige.
Det jobbes med en Stortingsmelding om iskant som skal foreligge ila våren. Denne prosessen
er kjørt utenfor Faglig forum. Styringsgruppa har varslet om at dette ikke blir vanlig rutine
fremover.
Det er ikke kommet tilbakemelding fra Styringsgruppa på oppdragene på medvirkning og
verdiskapning, og heller ikke på henvendelsen om ambisjonsnivå for arealverktøyet.

Ellen Øseth informerte om at det fra nå kun vil være Cecilie von Quillfeldt som stiller fra NP, både i
Faglig forum og i sekretariatet.
Anne Britt Storeng informerte om at Miljødirektoratet jobber med rapporteringen som skal skje til
OSPAR med Intermediate Assement som kommer i 2017, samt til QSR i 2020.
Overvåkningsgruppen v/Per Arneberg informerte om følgende:


OVG arbeider nå med første miljøstatusrapport for Nordsjøen og Skagerrak. Den skal
ferdigstilles på neste møte i OVG (24. april) og leveres 15. mai til Styringsgruppen. Samme
dag publiseres også indikatorene på miljostatus.no.
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Indikatorene for Norskehavet og Barentshavet vil bli oppdatert etter dette.
Arbeid med påvirkningsindikatorer for Barentshavet og Norskehavet skal starte opp når
arbeidet med Nordsjøen og Skagerrak er sluttført.
OVG arbeider med en strategi for det videre arbeidet med indikatorsettene. Det kom innspill
på møtet om at Faglig forum ønsket å bli invitert til å komme med innspill på et passende
tidspunkt.



5. Informasjon fra Kystverket - Havbase.no
Rolf Jørn Fjærbu (Kystverket) orienterte om havbase.no. Havbase er en løsning Kystverket har
utviklet for å estimere driftsutslipp basert på historiske AIS-data. Det benyttes AIS-data fra alle
fartøy som går i norske farvann, inkl. utenlandske fartøy.
Formålet med Havbase er å si noe om sjøtransportens omfang i havområdene rundt Norge og i
Arktis, endring i skipstrafikken, tendenser/utviklingstrekk og gi grunnlags data for
miljørisikoanalyser, beredskapsanalyser m.v., sannsynlighetsutvikling for akutte hendelser, trafikk
og anløpsfrekvenser langs norskekysten, og trafikale konsekvenser av tiltak. Det er en målsetning at
Havbase kan produsere enhetlige tidsserier som kan brukes i analyser og sammenligninger.
Per i dag har det vært mest fokus på utslippsinformasjon, men Kystverket ser også at det finnes
annen informasjon som genereres gjennom Havbase som kan være av interesse.
Havbase er åpent tilgjengelig, alle kan få ut rapporter på aggregert nivå. Ved dokumentert behov
kan eksterne også få tilgang til mer spesifikke data. Det ble gjennomført en kort demonstrasjon av
nettstedet havbase.no, og vist hvordan man kan få ut rapporter.
Presentasjonen ble sendt ut sammen med utkast til referat, samt ligger på Faglig forum sin side på
Sharepoint.
6. Marin forsøpling
Anne Britt Storeng ga en orientering om Miljødirektoratets arbeid med marin forsøpling.
Presentasjonen ble sendt ut sammen med utkast til referat, samt ligger på Faglig forum sin side på
Sharepoint.
7. Status fra arbeidsgruppene
Arbeidsgruppene som har oppstart våren 2015 ga en kort orientering om status for arbeidet.
Odd Raustein informerte fra arbeidsgruppa på næringenes aktivitet:




Gruppa hadde oppstartsmøte 13/4. Oppgaven går på å se på format og rutiner for
rapportering, og består av Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, Oljedirektoratet og
Fiskeridirektoratet.
Gruppa mener det er viktig å få frem forskjellene i hva de ulike etatene rapporterer på når
det gjelder aktivitet, og ser at det er få fellestrekk på dette. Gruppa ser heller ikke for seg at
det er hensiktsmessig å forsøke og samordne alt for mye her.
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Det er flere likheter på hva som rapporteres på miljøpåvirkninger, men også her finnes det
sektorspesifikke temaer.
Gruppa ser at det også bør fokuseres på rapportering på risiko, men at dette ikke er en del
av denne gruppa sitt mandat.
Gruppa vil utarbeidet et felles notat, og ser ikke for seg flere møter.

Geir Ottersen (HI) informerte fra arbeidet på temaet samlet påvirkning:





Behovet for dette arbeidet er at man ikke har vært helt fornøyd med arbeidet på temaet fra
tidligere prosesser. Ideelt skal man komme frem til et kvantitativt system.
Geir Ottersen skal i første omgang gjøre et litteraturstudie (frist 1.juni), deretter skal det
jobbes i en arbeidsgruppe. Epost med forespørsel om deltakelse i arbeidsgruppen er sendt
Faglig forum.
Det er ønskelig å komme fram til en mer kvantitativ metode som sier noe om samlet
belastning i et romlig perspektiv.

Anne Britt Storeng (Miljødirektoratet) informerte om hva som skjer på temaet Risiko:


Oppdraget er sendt over til ansvarlig seksjon i Miljødirektoratet (Petroleumsseksjonen). Det
er planlagt at Cecilie Østby skal lede arbeidet fra Miljødirektoratet.
 Det vil komme en forespørsel til Faglig forum om å spille inn personer til en gruppe på dette
temaet.
8. Nettsiden www.havforum.no v/sekretariatet
Guro Sylling (Miljødirektoratet) orienterte på vegne av Marianne Olsen om status for arbeidet med
nettstedet havforum.no.
Det ble sendt ut en forespørsel om innspill til nettstedet innen 27.mars. Det er til nå kommet inn få
innspill. Siste frist for innspill som gjelder innhold settes til 22.april. Sekretariatet ber særlig om at
alle ser etter om det mangler relevante underlagsrapporter.
Nettstedet trenger flere bilder som viser aktivitet, og alle oppfordres til å sende inn relevante
bilder. Sekretariatet ber også om innspill på relevante seminarer/datoer som skal merkes av i
kalenderen.
Det vil bli en kort utsjekksrunde i Faglig forum i uke 19 for å rette opp innspill/endre bilder etc., og
de delene av nettstedet som er klare foreslås lansert 19.mai. Dette vil sannsynligvis være sidene:
Forside, Om faglig forum, (herunder mandat, pågående arbeid, møter inkl. møtereferater),
Medvirkning, Rapporter, English. Følgende sider vil lanseres noe senere: Annet relevant arbeid
(samarbeidsparter/lenker) og Historikk.
Sekretariatet vil lage et forslag til en felles nyhetsmelding, denne sendes på en utsjekksrunde til
Faglig forum i uke 18. Det ble oppfordret til at alle deltagende etater legger ut meldingen og lenke
til nettstedet på sin egen nettside.
9. Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.
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10. Neste møte
De to neste møtene i 2015 er planlagt til følgende dato/sted:



15.september i Trondheim
10 november i Oslo
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