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Referat møte i Faglig forum for norske havområder 22.september 2015
Tilstede: Eva Degré (Miljødirektoratet, møteleder), Anne Britt Storeng (Miljødirektoratet), Guro
Sylling (Miljødirektoratet), Amund Måge (NIFES), Cecilie von Quillfeldt (Norsk Polarinstitutt), Geir
Høvik Hansen (Sjøfartsdirektoratet), Geir Ottersen (Havforskningsinstituttet), Gerhard Heggebø
(Kartverket), Hilde Skjerdal (Statens strålevern), Ingvill Røsland (Petroleumstilsynet), Lin Silje Nilsen
(Petroleumstilsynet), Kristine Frie (Overvåkingsgruppen/HI), Lene Gjelsvik (Kystverket), Rolf Jørn
Fjærbu (Kystverket), Thorbjørn Thorvik (Fiskeridirektoratet), Odd Raustein (Oljedirektoratet), Bente
Jarandsen (Oljedirektoratet), Kjell Knudsen (BarentsWatch),
Meldt fravær: NVE
Referent: Guro Sylling (Miljødirektoratet)
Sted: 1000-1600, Miljødirektoratet, Trondheim. Brattørkaia 15. Møterom Skagerak.
1.

Velkommen v/Eva Degré (vara for leder av Faglig forum)
Agendaen ble godkjent uten merknader

2.

Godkjenning av referat fra sist møte 14.april 2015
Referatet ble godkjent, etter at teksten under agendapunkt 3 om arealverktøyet ble
endret til å reflektere at punktlisten var klippet direkte fra etableringsplanen.

3.

Informasjon fra sekretariatet og runde rundt bordet
Sekretariatet:
 I begynnelsen av juli var det et kort møte i Styringsgruppa hvor de var enige om å
invitere ledelsen av Faglig forum til neste styringsgruppemøte (7. oktober). De
har også bedt om synspunkter/innspill fra faglig forum til prosessen for
revidering av forvaltningsplanen Barentshavet-Lofoten i 2020. De ønsker også
innspill til hvordan det planlagte Arealverktøyet kan brukes inn i en revidering.
Dette er tatt opp i agendapunkt 7. Faglig forum ba om å bli orientert på forhånd
om hva ledelsen av FF skal presentere på møtet i styringsgruppa.
 Norskehavsrapporten ble offentliggjort i vår, og det er satt en frist til 2.
november for å gi innspill på denne. Rapporten ligger ute på havforum.no med
informasjon om innspillsfristen.
NIFES:
 Har startet opp med en ny basisundersøkelse på hyse.
Ptil:


Deres årlige rapport over overvåkning av risikonivået på norsk sokkel kommer
neste uke.

Kartverket:
 Det er nylig startet opp et arbeid under Norge digitalt for å avdekke og
videreutvikle de marine og maritime brukerbehovene for geografiske
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informasjonstjenester. En arbeidsgruppe som består av et utvalg av relevante
dataeiere og sentrale brukere har fått i oppgave av samordningsgruppen i Norge
digitalt å utrede samarbeidsform og forslag til en tiltaksplan innenfor rammen av
NSDI (en nasjonal stedsrelatert data infrastruktur). Arbeidet skal være sluttført i
mai 2016, og danne grunnlaget for oppstart av et permanent marint/maritimt
fagforum. Her ligger det en mulighet også for Faglig forum å kunne spille inn og
aktualisere behov knyttet til forvaltningsplanarbeidets interesser på
geodataområdet. Flere av etatene i Faglig forum er representert i arbeidsgruppen for etablering av et marint/maritimt fagforum.
Samordningsgruppen i Norge digitalt har startet opp en strategiprosess for å
videreutvikle samarbeidet, og foreslå en felles strategisk retning på utviklingen av
den nasjonale stedsrelaterte infrastrukturen. En viktig del av arbeidet blir å
videreutvikle brukerperspektivet ut i fra den økende betydningen geografiske
informasjonstjenester har fått i samfunnet. Her ligger det også en mulighet for å
kunne ivareta viktige sider ved forvaltningsplanarbeidets geodatainteresser.
Flere av etatene i Faglig forum er også representert i Samordningsgruppen.

Kystverket:
 De har jobbet med en klima- og miljøstrategi for Kystverket, med tilhørende
handlingsplan. Denne prosessen er nå ferdig, og levert til sitt ledermøte
 Kystverket jobber med å prioritere infrastrukturtiltak ut i fra klimamål til Nasjonal
transportplan 2018-2029, og utvikle metodikk for dette. Kystverket har
overlevert et faglig grunnlag på sjøsikkerhet og beredskap til sitt departement, og
en ny stortingsmelding knyttet til dette kommer.
Statens strålevern:
 Skal flyttes organisatorisk til å ligge under Helsedirektoratet fra nyttår. Dette
antas ikke å få følger for Strålevernets arbeid med forvaltningsplanene.
Miljødirektoratet:
 Det jobbes med omstillingsprosesser internt på hav og kyst-området. Arbeidet
med forvaltningsplanene kommer til å fortsette som før.
NP:


16. og 17. november 2015 vil det bli arrangert en 1,5 dagers seminar ved
Framsenteret i Tromsø. Arrangører er Kystverket, Norsk Polarinstitutt, NORUT,
Havforskningsinstituttet og Statens strålevern, og temaet er sjøtransport som
involverer radioaktive materialer i våre nære kyst- og havområder, transport av
blant annet brukt atombrensel, atomdrevne sivile eller militære fartøy, flytende
kjernekraftverk.



NP jobber også med omstillingsprosesser internt, men inntil videre fortsetter
arbeidet med forvaltningsplanene som planlagt.

Overvåkningsgruppa:
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4.

Det har vært et møte i undergruppa for indikatorer hvor det jobbes med å få på
plass en strategi for OVG videre arbeid med indikatorer. Faglig forum vil få
nærmere informasjon om arbeidet ved en passende anledning.
Overvåkningsgruppa skal ha møte 7. og 8. oktober.

Informasjon fra seminar om forvaltningsplanene
Cecilie von Quillfeldt presenterte hovedkonklusjonene i rapporten fra seminaret om
forvaltningsplanarbeidet som ble avholdt i 28.-29. januar 2015. Både departementer,
forvaltningsorganer, forskningsinstitusjoner, næringer og interesseorganisasjoner deltok
på seminaret. Arbeidet med forvaltningsplanene ble dermed formidlet til en bredere
gruppe enn de som vanligvis er involvert i prosessene, samtidig som det førte til gode
diskusjoner. Basert på foredrag og diskusjoner ble det laget en rapport med sammendrag
av foredragene, i tillegg til noen overordnete betraktninger om marin forvaltning og
anbefalinger om videre oppfølging innenfor utvalgte tema (miljømål og data, miljøstatus
og integrerte assessments og kunnskapsutvikling).
Presentasjonen som ble holdt ligger vedlagt, rapporten er tilgjengelig hos HI og på
havforum.no.

5.

Informasjon fra Kystverket
Kystverket v/ Lene Gjelsvik orienterte om arbeidet som har blitt gjort med Miljørisiko- og
beredskapsanalyse for Svalbard.
Presentasjonen ligger ved referatet. Det foreligger også en sluttrapport som er
tilgjengelig hos Kystverket.

6.

Status fra arbeidsgruppene
Aktivitet: Arbeidsgruppen på aktivitet har hatt ett møte, øvrig kommunikasjon har vært
på epost. De har utarbeidet et kort notat t som ble sendt til Faglig Forum rett før møtet
som svar på oppgaven om å skissere et egnet format og rutiner for rapportering av
aktivitet og miljøpåvirkning i forbindelse med oppdatering av forvaltningsplanene.
Notatet skisserte hva som er blitt rapportert på aktivitet i forbindelse med
forvaltningsplanene. Gruppa konkluderte med at det var et poeng i seg selv å synliggjøre
ulikhetene mellom sektorene, og foreslår i sin rapport å ikke gå videre med å utarbeide
enhetlige rutiner.
Det ble under diskusjonen fremmet ønske om at gruppa hadde gjort mer når det gjaldt å
tenke ut et enhetlig system/oppsett for rapportering, samt at det hadde vært nyttig å få
mer innsikt i sektorenes egne rutiner for rapportering for å planlegge arbeidet med
fremtidige revisjoner og oppdateringer. Det ble nevnt at dette også kunne være nyttig
innspill til arealverktøyet, for å kunne innarbeide relevante data i dette systemet.
Det ble også diskutert at det kunne være en fordel om gruppa vurderte om det kan lages
et system for periodisk, samlet rapportering av aktivitet på lik linje med rapportering av
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miljøtilstand. Dette vil kunne erstatte de store rapportene som har blitt utarbeidet frem
til nå og lage et mer dynamisk system.
Gruppa vil se på mulighetene for å justere dokumentet iht kommentarer som ble
fremmet. Temaet tas opp igjen på neste møte i Faglig forum.
Samlet påvirkning: Første trinn i dette arbeidet skal være en litteraturgjennomgang hvor
Hi v/ av Geir Ottersen er ansvarlig. Dette arbeidet har tatt lenger tid enn planlagt, og
rapporten er ikke helt ferdigstilt. Rapporten sammen med en vurdering av metodikk vil
bli levert innen neste møte i Faglig forum.
Risiko: De ansvarlige hos Miljødirektoratet kaller inn de innmeldte personene til et
oppstartsmøte i uke 42. Planen er da at gruppen kan bli enige om hvordan det skal gripes
fatt i oppgaven, og tidsplanen fremover.
Andre oppgaver for 2015: Arbeidet med særlig verdifulle og sårbare områder er og
kunnskapsutvikling vil ikke igangsettes før etter neste møte i Faglig forum. Hovedvekten
av arbeidet vil bli gjennomført i 2016. Arbeidet med særlig verdifulle og sårbare områder
er det som må startes opp først.
Det har foreløpig ikke kommet tilbakemelding fra Styringsgruppa på Faglig forums
besvarelse på oppdraget på verdiskapning. Siden dette er noe som ligger i Faglig Forums
mandat mener sekretariatet likevel at arbeidet med temaet bør starte opp, med tanke på
at det skal gjennomføres en revidering av Barentshavsplanen. Faglig Forum ba om at
mangelen på tilbakemelding tas opp på nytt i møtet i Styringsgruppa, hvor Faglig Forums
ledelse skal delta. Det skal orienteres der at Faglig forum starter arbeidet selv om det
ikke kommer tilbakemelding fra styringsgruppa. De personene som er meldt inn fra
etatene vil da få en innkalling til et oppstartsmøte mot slutten av året.
Gjennomgang av tiltak står også på arbeidsplanen, og alle tiltakene som er identifisert
gjennom forvaltningsplanene er nå samlet i én tabell. Planen for dette arbeidet videre
blir som følger:
•

•

Tabell Norskehavet:
• Ansvarlige etater ser over tekst fra Norskehavsprosessen og ser om innholdet
fortsatt er gyldig – frist 14.oktober. Tilbakemelding sendes
marianne.olsen@miljodir.no
• Ansvarlig etat vurderer effekten av tiltaket. Tabell diskuteres i Faglig forum. Forslag
frist våren 2016 (nærmere frist diskuteres i Faglig forum senere).
Tabell Barentshavet:
• Ansvarlige etater fyller ut tabell og gir status for oppfølgning av tiltak. Hvis tiltak ikke
er fulgt opp, trengs en liten rapport på hvor man ligger i løypa og bakgrunnen for at
tiltaket ikke er fulgt opp. Forslag frist: våren 2016 (nærmere frist diskuteres i Faglig
forum senere).
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•

•

7.

Ansvarlig etat vurderer effekten av tiltaket. Tabell diskuteres i Faglig forum. Forslag
frist høsten 2016 (nærmere frist diskuteres i Faglig forum senere).
Tabell Nordsjøen:
• Sekretariatet foreslår ansvarlig etat for de ulike tiltakene basert på det som er
foreslått av ansvarlige etater for de andre havområdene. Dette sjekkes ut med
etatene i samråd med Styringsgruppen. Ansvarlige etater fyller deretter ut tabell og
gir status for oppfølgning av tiltak. Hvis tiltak ikke er fulgt opp, trengs en kommentar
på hvor man ligger i løypa og bakgrunn for at tiltaket ikke er fulgt opp. Forslag frist:
våren 2020 (nærmere frist diskuteres i Faglig forum senere).
• Ansvarlig etat vurderer effekten av tiltaket. Tabell diskuteres i Faglig forum. Forslag
frist høsten 2020 (nærmere frist diskuteres i Faglig forum senere).
Henvendelse fra Styringsgruppen v/ Eva Degré
Styringsgruppa ønsker innspill fra Faglig Forum på noen punkter knyttet til den fremtidige
jobben med revideringen av Barentshavet – Lofoten:


Prosessen for revideringen av forvaltningsplanen Barentshavet – Lofoten i 2020,
kan det legges opp slik at et leveringene kan skje mer fordelt over tid fremfor i én
rapport?
Diskusjonene viste at Faglig Forum ønsker en forenklet prosess for revideringen
av Barentshavet-Lofoten ift den som ble gjennomført ved siste oppdatering. Det
virker fornuftig å dele opp leveransene i mindre deler, men det er da viktig å
først se på hva som vil være fornuftige leveranser med tanke på relevans for en
fremtidig Stortingsmelding. Det er også viktig å se på hvordan eventuelle
delleveranser bygger på hverandre, men samtidig sørge for at det som
utarbeides og overleveres Styringsgruppa til slutt er så oppdatert som mulig.
Faglig Forum bør også tenke på hvordan forvaltningsplanprosessene kan
effektiviseres mellom revideringene, kanskje ved å legge opp til mer periodiske
rapporteringer hvor Styringsgruppa kan innhente oppdatert informasjon når de
måtte ønske. I tillegg bør man vurdere om ikke hovedfokus for oppdateringer bør
være på temaer hvor det har kommet ny kunnskap, endret aktivitetsbilde og
lignende.



Hvordan mener Faglig forum et kartverktøy kan bidra inn i
forvaltningsplanprosessen, spesielt frem mot revideringen av Barentshavet –
Lofoten i 2020?
Faglig forum mener det er viktig med enhetlig fremstilling av aktivitet på kart,
samt å kunne se ulike typer aktivitet og miljøverdier sammen. Et slikt kartverktøy
er en forutsetning for å kunne si noe om samlet påvirkning, og vil også kunne
bidra til å visualisere og vurdere ulike scenarier. Det vil være nyttig for å
visualisere endringer i ulike sektorers arealbruk, for å se om det er nye
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arealkonflikter eller tidligere konflikter som er løst. En grunnleggende
forutsetning for at alle disse ønskene skal kunne realiseres er en god dataflyt.
8.

Arealverktøyet
Eva Degré som leder av prosjektstyringsgruppa informerte om status for arbeidet med
arealverktøyet, og det arbeidet som har skjedd til nå. Det er avholdt to workshoper,
rapporten fra siste workshop foreligger snart. Denne vil oppsummere begge
workshopene. Rapporten sendes deltakerne på workshopene.
Det er avholdt to møter i Prosjektstyringsgruppa for arealverktøyet, og
prosjektbeskrivelsen er nå godkjent i av gruppa. Det ble åpnet for kommentarer til
prosjektbeskrivelsen fra Faglig forum. OD påpekte at de punktene som står under 7.1
Etableringsplan og 11. Budsjett ikke stemmer, og at avsnittene enten bør tas ut eller
kommenteres at dette ikke er gjennomført i oversendelsen til Styringsgruppa. Faglig
forum ble enige om at begge disse punktene tas ut av prosjektbeskrivelsen, og godtok da
at dokumentet oversendes Styringsgruppen.
Kjell Knudsen/Barentswatch er ny leder for prosjektgruppen. Han holdt et innlegg om
veien videre for arbeidet, samt tilnærming og metode (presentasjonen ligger vedlagt):
Workshopene som er avholdt har gitt gode resultater, og gitt prosjektledelsen nyttige
innspill som har bidratt til å revidere målbildet. Det har vært viktig å fokusere på å
identifisere brukerne, og også å prioritere de viktigste brukerne. I tillegg har det vært
viktig å se på hvilke oppgaver som ønskes løst, og hvorfor disse oppgavene må løses.
Fremover må det være viktig å detaljere behovene i de viktigste brukerhistoriene;
databehov, behov for dataforbedring, samt eventuelt oppsett i en applikasjon.
Det ble spilt inn fra møtet at det er viktig å være bevisst datakvalitet, og at det foreligger
gode metadata. Kartverket jobber med å lage en oversikt over forslag til forbedring av
datagrunnlaget hos den enkelte dataeier, basert på tilbakemeldinger fra workshopene.
Fremdriftsplanen for siste del av arealverktøyet 2015 ble presentert, og Faglig Forum
stilte seg bak denne planen. Prosjektplan blir sendt til faglig Forum den 9.11, som
forberedelse til neste møte.

9.

Nettsiden www.havforum.no v/sekretariatet
Sekretariatet v/ Guro informerte om status og videre planer for nettsiden.
De fleste sidene er på plass, og det foreligger en plan for de siste planlagte undersidene.
Når det gjelder siden om historikken til Faglig forum, ble det bedt om en frivillig som har
deltatt i arbeidet fra starten av til å se over et forslag til tekst fra sekretariatet. Cecilie von
Quillfeldt vil bidra til dette.
Når sekretariatet har laget et forslag til tekst til siden om samarbeidsparter vil denne
sendes på en utsjekksrunde til Faglig forum. Denne undersiden er ikke den som haster
mest.
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Det har allerede kommet noen få henvendelser fra eksterne gjennom nettsiden som har
blitt besvart av sekretariatet. Sekretariatet har vurdert henvendelsene som greie og ikke
sett behov for å koble på resten av Faglig forum. Sekretariatet mener det vil være
arbeidsbesparende for alle i Faglig forum om denne utsilingen gjøres av sekretariatet. For
å sikre at sekretariatet ikke uttaler seg på vegne av etatene ble det foreslått følgende
retningslinjer for besvarelse av henvendelser:
•

•
•
•
•

Sekretariatet må vurdere om henvendelsen kan svares på av sekretariatet eller om
svaret fra sekretariatet skal godkjennes av f.eks. relevante etater eller hele Faglig
forum.
Sekretariatet kan ikke uttale seg på vegne av andre etaters øvrige arbeid, uten at
etaten er orientert om henvendelsen og har godkjent forslag til svar.
Alle svar skal godkjennes av leder for sekretariatet og ved relevans også av leder av
FF.
Svaret skal signeres sekretariatet for Faglig forum.
Man bør ha som mål å svare innen 3 uker (kommer litt an på henvendelsen hvor lang
tid det tar – hvor mange utsjekker man må ta).

Det kom innspill om at det bør legges til et punkt som sier at dersom henvendelsen kun
dreier seg om én etats arbeidsfelt, blir denne henvendelsen sluset direkte videre til
etaten.
Andre innspill til retningslinjene sendes marianne.olsen@miljodir.no
For øvrig ble Faglig forum oppfordret til å bruke og informere andre om nettsiden.
Sekretariatet ønsker også flere relevante bilder til nettsiden, særlig fra fiskeriaktivitet og
tokt. Faglig forum ble også oppfordret til å melde inn arrangementer etc til kalenderen.
10.

Eventuelt
Det var ingen punkter til eventuelt.

11.

Neste møte




Tirsdag 10. november i Oslo.
Forslag til møteplan 2016, prosessen for revideringen av forvaltningsplanen
Barentshavet – Lofoten, tabell over tiltak i forvaltningsplanene, 1.utkast
årsrapport 2015. Det ble spilt inn at vi også bør starte på arbeidsplanen for 2016
på dette møtet.
Torsdag 14.januar i Oslo.
Faglig forum godtar at saksdokumenter ikke sendes ut før 6.januar. Innkalling og
forslag til agenda sendes ut før jul.

Side 7 av 7

