2. mai 2017

Referat Faglig forum for norske havområder 24. januar 2017
Til stede: Ingvild Marthinsen og Anne Britt Storeng (Miljødirektoratet), Bente Jarandsen
(Oljedirektoratet), Amund Måge, (NIFES), Cecilie von Quillfeldt og Ida Kessel Nordgård (Norsk
Polarinstitutt), Geir Høvik Hansen (Sjøfartsdirektoratet), Gerhard Heggebø (Kartverket), Anne
Kirstine Frie (Overvåkingsgruppen, HI), Hilde Kristin Skjerdal og Louise Kiel Jensen (Statens
Strålevern), Ingvill Røsland (Petroleumstilsynet), Louise Kiel Jensen (Statens Strålevern), Odd
Raustein (Oljedirektoratet), Rolf Jørn Fjærbu (Kystverket), Modulf Overvik (Fiskeridirektoratet) Eva
Degré og Anne Langaas Gossé (Miljødirektoratet), Geir Ottersen (Havforskningsinstituttet). Gjermund
Hartviksen (BarentsWatch) var til stede til sak 3 Arealverktøyet var behandlet.

Referent: Anne Langaas Gossé (Miljødirektoratet)
Tid og sted: 10.00 – 15.00 tirsdag 24. januar 2017 Miljødirektoratet, Oslo.
1. Velkommen v/Ingvild Martinsen
Dagsorden ble godkjent
2. Godkjenning av referat fra sist møte 15. november 2016
Referatet ble godkjent med de endringene som var spilt inn til møtet.
3. Arealverktøyet
Prosjektleder Gjermund Hartviksen orienterte om status og beskrev forventninger til FF. Han
viste til workshop dagen før, der det kom mange innspill/kommentarer som må følges opp. De
største manglene er på datasiden, og det er gjort en gapanalyse på hva som er forventet og hva
som mangler (vedlagt presentasjon)
Faglig forum presiserte at det må sikres at man leverer en versjon 2.0 i 2017, men systemet
virker umodent pr i dag. Krav til data er ikke på plass. Det kom opp forslag om å begrense seg til å
få ferdig de to første brukerhistoriene, men dette må avklares i prosjektstyringsgruppen.
Konklusjon: FF ber om detaljert og konkret plan for hva som skal leveres av data og når det skal
leveres. Denne tidsplanen bør tilpasses neste prosjektstyringsgruppemøte som er 21.02.17. dvs
at plan må være oversendt prosjektstyringsgruppen senest 7.02.17. Det anbefales at det ikke
startes på utvikling av nye brukerhistorier.

4. Informasjon fra sekretariatet og runde rundt bordet
Sekretariatet
-

Status for prosessen rundt oppdateringen av forvaltningsplan for Norskehavet:
I desember ble det arrangert et åpent innspillsmøte i KLD. KLD vil oppsummere
innspillene fra dette møtet.
Et første utkast til ferdig melding er sendt på departementshøring.
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Overvåkingsgruppen
-

Statusrapport for Barentshavet-Lofoten skal være ferdigstilt 15.05.17. Første utkast skal
foreligge 7.02.17.
Klima- og miljødepartementet har som oppfølging av Naturmangfoldmeldingen (Meld. St.
14 (2015-2016)) opprettet et Ekspertråd for økologisk tilstand. Ekspertrådets oppgave vil
være å foreslå naturvitenskapelige indikatorer og kriterier for økologisk tilstand som
minimum klargjør hva som er "god økologisk tilstand i norske økosystemer. I
økosystemet "Hav" skal dette arbeidet foregå som del av arbeidet med
forvaltningsplanene. Arbeidet pågår i en undergruppe av Overvåkingsgruppen. Rapport
skal leveres 1. juni 2017.

HI
-

HI er partner i et EU-prosjekt til 15 mill. Euro (INTAROS). Det skal utvikles et effektivt,
integrert observasjonssystem som omfatter hav, is, atmosfære og land for hele Arktis.

-

Endret deltakelse fra NP i forvaltningsplanarbeidet: Ida Kessel Nordgård deltar for NP i
sekretariatet, mens Cecilie von Quillfeldt blir NPs representant i FF.
NP skal informere om arbeidet med særlig verdifulle og sårbare områder i
forvaltningsplanen for Barentshavet/Lofoten (med spesielt fokus på den den marginale
iskantsonen) på Arctic Frontiers.
Det er mange aktiviteter i Arktisk råd som er relevante for forvaltningsplanen for
Barentshavet/Lofoten. Barentshavet brukes også ofte som case i ulike prosjekter i Arktisk
råd. Arbeidsgruppen PAME skal sammenstille status for økosystembasert forvaltning
sirkumpolart i neste periode (2 år). Det pågår også et arbeid om hvordan man bør gå
frem for å definere mål for økologisk tilstand. Andre relevante aktiviteter er knyttet til
marint vern. PAME skal i samarbeid med bl.a. ICES lage en integrert vurdering
(assessment) for det sentrale Polhavet.

NP

-

-

Miljødirektoratet
-

-

Miljødirektoratet har fått utarbeidet en rapport om undersjøisk støy "Effekter av
menneskeskapt støy på havmiljø"
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M690/M690.pdf og vil
avholde et seminar om undersjøisk støy den 8. mars.
Direktoratet er involvert i OSPARs arbeid med integrert vurdering (integrated
assessment), "IA 2017".

5. Status oppgaver i aktivitetsplanen for 2016
I.
Forslag til liste over nye næringer som skal inkluderes/Fdir
Lista må være dynamisk. Avgrensing mot kyst må avklares jf. tidligere definisjon:
Aktiviteter utenfor forvaltningsplanområdet skal inkluderes dersom de har en påvirkning
på planområdet. Havvind må omtales i aktivitetsrapporten og det må vurderes om det
skal stå under nye næringer. Bioprospektering må også være med.
Forslag til arbeidsplan for skriving av rapporten (jf. aktivitetsplan) må utarbeides.
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Vedtak: Oppdatert oversikt over nye næringer og forslag til arbeidsplan sendes
sekretariatet innen 1.04.17.
II.

Metodegruppe for samlet påvirkning/HI
Utkast til dokument ble sendt arbeidsgruppa kort tid før møtet. Det konkluderes der med
at metoden fra Nordsjøen i hovedsak skal videreføres.
Geir Ottersen fortsetter å lede gruppen til evt andre i HI overtar.
Vedtak: Kommentarer fra medlemmer av metodegruppen sendes Geir Ottersen innen
7.02.17. Etter innarbeiding av kommentarer sendes forslaget til FF (metodedokument fra
Nordsjøen vedlegges). Kommentarer fra FF til dokumentet sendes innen 22.02.
Godkjenning på e-post før neste FF-møte.

III.

Tiltak/sekretariatet
Vedtak:
- Norskehavet – ferdigstilt og godkjent av FF, publiseres på Havforum.no
- Barentshavet Lofoten - Tabell for tiltak fra stortingsmeldingen fylles ut innen 1
april.
- Sekretariatet lager en prosess for også å oppdatere tiltak som ikke er fra
stortingsmeldingen.
- Det settes versjon og dato på alle dokumenter som sendes ut.

IV.

Målevaluering/Mdir
Det kom ingen innspill til dokumentet i forkant av møtet. Det var en diskusjon om
målevalueringen skal gjengis i tekst eller tabeller.
Vedtak: Framstilling i tabeller skal benyttes dersom mulig, for å kunne sammenligne,
forenkle og strømlinjeforme rapporteringen. Tekst og/eller henvisninger skal supplere
tabellene i den grad det er nødvendig.

6. Aktivitetsplan for 2017/sekr.
Ny versjon ble diskutert og godkjent med følgende oppdateringer/endringer:
- Gruppe for samlet påvirkning: leverer ferdig beskrivelse av valgt metodikk innen
22. februar.
- Aktivitetsgruppen: oversikt nye næringer – revidert notat leveres innen 1 april.
Plan for arbeidet med aktivitetsrapport leveres innen 1 april.
Aktivitetsplanen oversendes styringsgruppa og publiseres på havforum.no.
7. Årsrapport for 2016/sekr.
Godkjent. Oversendes styringsgruppa og publiseres på havforum.no
8. Medvirkning/sekr.
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Vedtak: Teksten i dokumentet suppleres slik at man får inn at eksterne seminarer kan
benyttes som en arena for medvirkning og involvering. FF ønsker å invitere eksterne til FFmøter for presentasjoner.
9. Hvordan skrive kort/sekr.
Diskusjon med formål om å få frem tiltak for at ikke faggrunnlaget skal bli for omfattende.
Vedtak: Mest mulig standardiserte rapporteringer. I framtida bør det fortrinnsvis rapporteres
digitalt, og brukes mer tabeller, kart, grafer m.m. som på en enklere måte får fram
budskapet. Det må være strammere styring, og hver gruppe skal komme opp med forslag til
maks antall sider eller antall ord for sitt tema når det lages en struktur for rapporten.

10. Deltakelse i grupper
Oversikt over deltakere i grunner er et levende dokument som oppdateres ved behov.
-

De som ønsker det kan stå som kopimottakere selv om de ikke deltar direkte i
gruppen. Hvis hele FF deltar skrives det Alle i ansvarsfeltet.
Målevaluering – ulike personer har ansvar for ulike delmål.
Sammendragsrapport – sendes alle i FF for kommentar.
Kunnskapsbehov – identifisering av kunnskapsbehov knyttes til den enkelte
underlagsrapport. Prioritering av kunnskapsbehov må gå som prosess etterpå.
Sekretariatet tilrettelegger for dette.

11. Eventuelt
Sharepoint
Alle i FF har tilgang til Mdir sitt sharepointområde for FF. Dette blir ikke brukt i dag og
opprettholdes derfor ikke som et arkiv, men fortsetter å fungere som arbeidsområde. De
endelige underlagsdokumentene legges på havforum.no.
12. Neste møte blir 2. mai Trondheim.

