Godkjent i Faglig forum 8.mars 2016.

Endelig referat Faglig forum for norske havområder 14.januar 2016
Tilstede: Ann Mari Vik Green (Miljødirektoratet), Anne Langaas (Miljødirektoratet), Anne Britt
Storeng (Miljødirektoratet), Bente Jarandsen (Oljedirektoratet), Cecilie von Quillfeldt (Norsk
Polarinstitutt), Eva Degré (Miljødirektoratet), Geir Høvik Hansen (Sjøfartsdirektoratet), Geir Ottersen
(Havforskningsinstituttet), Gerhard Heggebø (Kartverket), Guro Børnes Ringlund (Miljødirektoratet),
Hilde Skjerdal (Statens Strålevern), Louise Kiel Jensen (Statens Strålevern), Marianne Olsen
(Miljødirektoratet), Odd Raustein (Oljedirektoratet), Per Arneberg (Overvåkingsgruppen), Rolf Jørn
Fjærbu (Kystverket), Thorbjørn Thorvik (Fiskeridirektoratet), Lin Silje Nilsen (Petroleumstilsynet)
Frafall: NVE, NIFES
Referent: Marianne Olsen (Miljødirektoratet)
Tid og sted: 10.00 – 16.00 torsdag 14.januar 2016 Miljødirektoratet, Oslo.
1. Velkommen v/Eva Degré


2.
3.

Agenda godkjent med merknad om at agendapunktet om «Presentasjon fra NVE om
Havvindprosjektet» utgikk på grunn av sykdom.
Godkjenning av referat fra sist møte 10.november 2015
 Referat fra sist møte godkjent.
Informasjon fra sekretariatet og runde rundt bordet
 Info fra sekretariatet.
o Styringsgruppen (SG) holdt møte 19.november hvor Eva Degré
(Miljødirektoratet/leder av prosjektstyringsgruppa for arealverktøyet) og
Kjell Knudsen (BarentsWatch) deltok for å presentere arealverktøyet.
Arealverktøyets prosjektbeskrivelse som var oversendt tidligere, ble tatt til
etterretning. SG la vekt på å fremheve merverdien i et arealverktøy. Det ble
foreslått at Klima- og miljødepartementet (KLD) skal legge frem
suksesskriterier for merverdi og rasjonaliseringsgevinster. SG har utarbeidet
et årshjul som bla. sier at det er ønskelig med faste møtepunkter med
Overvåkingsgruppen og Faglig forum fremover. Årshjulet sendes Faglig forum
når ferdig. Neste møte i SG vil være i februar/mars.
o Meld St.14 (2015-2016) «Natur for livet» ble lagt frem rett før jul. Dette er en
handlingsplan for naturmangfold. Forvaltningsplanarbeidet er omtalt flere
steder i Meld. St. I kapittel 5.6 er det en egen omtale om forvaltningsplanen
for Norskehavet. Meld. konkluderer at det ikke er behov for oppdatering av
forvaltningsplanen for Norskehavet nå.
o Høringsinnspill til faggrunnlaget for Norskehavet: Det kom inn 15
høringsinnspill til faggrunnlaget. Disse legges ut på www.havforum.no uke 3.
Sekretariatet vil se gjennom innspillene og vurdere hvordan disse kan brukes
inn i det videre arbeidet med forvaltningsplaner.
o Etter forrige møte i Faglig forum hadde sekretariat et orienteringsmøte om
mandat og arbeidsoppgaver til Faglig forum med Ingrid Skjoldvær/Bellona.
Sekretariatet ga også en liten orientering om planene Faglig forum har
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fremover med arbeidet med revideringen av faggrunnlaget for
Barentshavet/Lofoten.
 Info fra OVG.
o Overvåkingsgruppen arbeider med miljøstatusrapport for Norskehavet.
Rapporten leveres til Styringsgruppen 15. mai.
o Overvåkingsgruppen har sitt neste møte 15. januar. Gruppen skal da gå gjennom
arbeidsplanen for det faglige grunnlaget for revisjon av forvaltningsplanen for
Barentshavet. Enkelte av institusjonene som deltar i Overvåkingsgruppen deltar
ikke i Faglig forum, og dette vil i første rekke være en anledning for disse til å
kommentere planen.
 Info fra medlemmer i Faglig forum.
Havforskningsinstituttet orienterte om at de har fått ny leder av
Barentshavprogrammet, Harald Gjøsæter.
Norsk Polarinstitutt orienterte om at de har deltatt på en workshop arrangert av
SALT og Akvaplan-Niva om et verktøy for å analysere samlet påvirkning på
havområder. Dette er utviklet under et EU finansiert prosjekt som heter DEVOTES
(http://www.devotes-project.eu/) og Barentshavet skal være et av flere «case
studie». Arbeidet vil basere seg på eksisterende indikatorer, blant annet fra OSPAR
og OVG og ICES. Det er en målsetting å treffe forvaltningens brukerbehov. Resultater
vil foreligge august i år. NP foreslo at arbeidsgruppen som skal jobbe med samlet
påvirkning, holdes orientert om dette arbeidet.
Fiskeridirektoratet: Thorbjørn Thorvik har gitt en intern orientering om utviklingen
av arealverktøyet i forvaltningsplanarbeidet.
Oljedirektoratet orienterte kort om presentasjonen som Oljedirektøren gav i OD om
«Sokkelåret 2015». Presentasjonen ble holdt samtidig som møte i Faglig Forum
pågikk.
Siste versjon «årsrapport» 2015
 Årsrapporten ble godkjent med noen siste justeringer. Sendes til Styringsgruppen
innen 15.februar. Legges ut på havforum.no etter at den er presentert for SG.
2.utkast til arbeidsplan for revideringen av forvaltningsplanen Barentshavet – Lofoten
 Gjennomgang av saksdokumentet. Diskusjon i Faglig forum om innhold i
delleveranser, bestillinger og deltagende etater for hvert oppdrag. Saksdokumentet
ble justert i henhold til innspill som ble gitt på møtet.
Oppfølgningspunkt:
 Ny versjon av arbeidsplanen sendes Faglig forum så fort som mulig. Sekretariatet
oppfordrer Faglig forums medlemmer om å melde seg som ansvarlig og/eller
deltagende, der dette enda ikke er avklart. De etatene som enda ikke har avklart
deltagelse og innsats internt i egen etat må følge opp dette så fort som mulig.
Tilbakemelding gis til marianne.olsen@miljodir.no innen 19.februar.
 Det bør lages et dokument som viser full oversikt over etater og representanter
som deltar i hver arbeidsgruppe med kontaktinformasjon. Denne oppdateres
underveis i arbeidsprosessen. Her bør det skilles mellom «fast medlem» av gruppa
og representanter som deltar ved behov, men som står på epostlisten.
 FF må bestemme seg for hvilket år vi skal bruke som referanseår. Data for 2016 vil
tidligst være tilgjengelig 1.kvartal 2017.
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 Oppdrag om fagrapport på dynamiske områder som polarfronten og iskanten:
Utkast på oppdragsbrev fra Faglig forum til NP og HI skal sendes på
godkjenningsrunde i FF. Oppdragsbrevet skal være klart innen 1.mars.
Sekretariatet følger opp.
 Sekretariatet setter opp en detaljert tidsplan/tidslinje for de ulike leveransene i
arbeidsplanen.
Videre prosess:
Faglig forum har som målsetting å godkjenne arbeidsplanen på neste møte 8.mars
2016 for deretter å sende den videre til SG innen fristen 1.april.
2.utkast aktivitetsplan 2016
 Oppfølgningspunkt:
 Ny versjon av aktivitetsplanen sendes ut på en siste innspillsrunde i Faglig forum.
Frist for innspill 5.februar.
Status fra arbeidsgruppene
 Guro Børnes Ringlund (Mdir) leder for arbeidet med verdiskaping orienterte:
Arbeidsgruppen består av de samme representantene som deltok i oppdateringen av
faggrunnlaget for Norskehavet: OD, Sj.dir., Mdir, KyV og Fiskeridir. Oppstartsmøte i
arbeidsgruppen 27.januar.
 Ann Mari Vik Green (Mdir) orienterte på vegne av Cecilie Østby som leder
risikoarbeidet: Arbeidsgruppen består av representanter fra KyV, Ptil, OD, Statens
strålevern, og Mdir. Møte gjennomført 13.januar. Det arbeides nå med et notat som
definerer hva som vil være viktig å jobbe med mhp. risiko i det videre
forvaltningsplanarbeidet. Arbeidsgruppen vil ha en første versjon av notatet til neste
Faglig forum møte 8.mars. Arbeidet med å vurdere risikoutvikling i arbeidsplanen for
Barentshavet/Lofoten er planlagt å begynne i 2017.
Det ble oppfordret til at risikorapportering ses i forhold til måloppnåelse for
risikoutviklingen i havområdet.
 Odd Raustein (OD) har koordinert arbeidsgruppen som har sett på
aktivitetsrapportering. Rapport fra arbeidsgruppen sendt til Faglig forum i forkant av
møtet. Det kom noen innspill fra Faglig forum på møtet:
Dokumentet bør skille mellom hva som kan rapporteres årlig og hva som kun
rapporteres til revideringen. Tittelen på dokumentet bør derfor vurderes endret til
revidering.
Fremtidsbilde for Barentshavet/Lofoten er 2040.
Oppfølgningspunkt:
 Arbeidsgruppen lager oversikt over hva som rapporteres årlig.
 Innspill til aktivitetsrapporten sendes Odd.Raustein@npd.no innen fredag
5.februar.
 Cecilie von Quillfeldt (NP) leder for arbeidet med hvordan vi skal jobbe med
kunnskapsbehov orienterte kort om planene for arbeidet. Det vil bli presentert en
arbeidsplan på septembermøte i Faglig forum.
 Cecilie von Quillfeldt (NP) leder for arbeidet med særlige verdifulle og sårbare
områder orienterte kort. Oppdraget går ut på å beskrive hvordan man skal fremstille
endringer innenfor de ulike områdene.
En plan for arbeidet vil presenteres neste Faglig forum møte 8.mars.
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Geir Ottersen (HI) leder for arbeidet med vurderingene av samlet påvirkning
orienterte: Litteraturstudien vil inngå i Mdirs rapportserie og skal publiseres så fort
som mulig. Arbeidsgruppen består av representanter fra Mdir, KyV, Fiskeridir, NRPA,
OD, NIFES, Sj.dir og OVG. Det vil bli holdt et oppstartsmøte på video med
arbeidsgruppen i februar. Møteinnkalling til arbeidsgruppen kommer.
Arealverktøyet/ Anne Langaas (Mdir/prosjektgruppa)
Det ble gitt en gjennomgang av status for arbeidet med utvikling av arealverktøyet.
Prosjektgruppa tar fortløpende kontakt med ulike etater for å skaffe oversikt over
hvordan de ulike dataene kan fremstilles, for å utdype informasjonen i de rene kartene.
Prosjektgruppa har vært på møte hos NP og Fiskeridir. Tre brukerhistorier er prioritert –
to på arealbruk, en på samlet påvirkning.
Cathrine Engen (Norconsult) ga en kort gjennomgang av en skisse/mulighetsrom for
hvordan brukere kan jobbe aktivt i kart og med ulike kartlag. Arealverktøyet vil endre
måten vi jobber på og skape nye mulighetsrom for hvordan Faglig forum/etatene kan
arbeide med arealbaserte problemstillinger og svare på oppdragene som er gitt til Faglig
forum.
Innspill:
 Representanter fra arealverktøytarbeidet bør konsultere de mest relevante
arbeidsgruppene, særlig de som skal besvare spørsmål knyttet til arealbruk/aktivitet.
Spesielt aktivitetsgruppen og arbeidsgruppen som skal vurdere samlet påvirkning.
Dette er allerede planlagt av prosjektgruppen.
Presentasjonene ble sendt ut med referatet. Videre plan: Versjon 1.0 lanseres
15.november.

9.
10.
11.

Norges arbeid inn mot EU’s Havstrategidirektiv/ Miljødirektoratet orienterer
På grunn av liten tid ble sakspunktet utsatt til neste møte.
Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.
Neste møte
 Tirsdag 8.mars hos Miljødirektoratet i Trondheim
 Tirsdag 20. september (Sted avklares)
 Tirsdag 15. november (Sted avklares)
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