referat fra møte i Faglig forum 8.mars 2016.

Referat Faglig forum for norske havområder 8.mars 2016
Tilstede: Anne Langaas (Miljødirektoratet), Anne Britt Storeng (Miljødirektoratet), Bente Jarandsen
(Oljedirektoratet), Bente Nilsen (NIFES), Cecilie von Quillfeldt (Norsk Polarinstitutt), Cecilie Østby
(Miljødirektoratet), Eva Degré (Miljødirektoratet), Geir Høvik Hansen (Sjøfartsdirektoratet), Geir
Ottersen (Havforskningsinstituttet), Gerhard Heggebø (Kartverket), Gro van der Meeren
(Overvåkingsgruppen), Guro Børnes Ringlund (Miljødirektoratet (via video), Hilde Kristin Skjerdal
(Statens Strålevern), Ingvild Marthinsen (Miljødirektoratet),Kjell Knudsen (BarentsWatch), Lin Silje
Nilsen (Petroleumstilsynet), Louise Kiel Jensen (Statens Strålevern), Marianne Olsen
(Miljødirektoratet), Rolf Jørn Fjærbu (Kystverket), Signe Nåmdal (Miljødirektoratet), Synnøve Lunde
(Kystverket), Thorbjørn Thorvik (Fiskeridirektoratet).
Frafall: NVE
Referent: Marianne Olsen (Miljødirektoratet)
Tid og sted: 10.00 – 16.00 tirsdag 8.mars 2016 Miljødirektoratet, Trondheim.
1. Velkommen v/Signe Nåmdal
Forslag til agenda godkjent. Det ble orientert om at Signe fratrer som leder av Faglig forum
og at Ingvild Marthinsen (seksjonsleder i seksjon for Petroleum og havforvaltning) blir ny
leder. Det blir også noen endringer i sekretariatet, da Marianne Olsen og Guro Sylling går
over til andre oppgaver i Miljødirektoratet.
2. Godkjenning av referat fra sist møte 14.januar 2016
Godkjent. Innspill fra Strålevernet tatt til etterretning.
3. Informasjon fra sekretariatet og runde rundt bordet
Info fra sekretariatet
o Styringsgruppa (SG) har godkjent sitt årshjul. Årshjulet skisserer at det skal holdes et SG
møte i april hvor Faglig forum presenterer årsplan 2016 og arbeidsplan for Barentshavet
og Lofoten. Overvåkingsgruppen (OVG) skal orientere for indikatorarbeidet på møte i SG i
mai. I november vil Faglig forum igjen inviteres til møte for å gi en statusrapport for sitt
arbeid.
o Det er laget rutiner for å formalisere dialogen mellom SG, OVG og Faglig forum.
o Sekretariatene i OVG og Faglig forum har holdt av tid til et kontaktmøte etter dagens
møte, for å gå gjennom ansvarssider og innhold på Miljøstatus.
 Info fra Overvåkingsgruppen
Gro van der Meeren orienterte på vegne av leder av OVG Per Arneberg.
o OVG jobber med en strategi for hvordan nye indikatorer skal tas inn i arbeidet. I den
forbindelsen gjennomføres det et litteraturstudie for å se på ulike metoder for utvikling
og testing av indikatorsett.
o Rapportering på indikatorer for Norskehavet er i rute på Miljøstatus.
Rapporteringsfristen er 15.mai. Spesialtema fra årets rapport i Norskehavet er:
Dynamiske pelagiske systemer.
o Overvåkingsgruppens representant ba om at Faglig forum tok et standpunkt til OVG
bekymringsmelding om omprioritering av ressurser/innsats ved Havforskningsinstituttets
økosystemtokt i Barentshavet. (Se agendapunkt 6).
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Info fra medlemmer i Faglig forum.
NP/Sdir orienterte om arbeidsgruppen PAME (Protection of the Arctic Marine Environment)
under Arktisk Råd. PAME har særlig fokus på shipping og har bl.a. gjennomført prosjekter
som: Bruken av tungolje (initiert av Norge)/ Behov for beskyttelse mot forurensning i arktiske
havområder/Bærekraftig turisme i Arktis/ Skipssikkerhet. I tillegg har PAME gjennomført et
prosjekt om felles mål og prinsipper for utpeking av marine verneområder (MPA) og andre
økologisk viktige områder som statene kan benytte om hensiktsmessig i områder innenfor
deres jurisdiksjon. Dette prosjektet følges nå opp med å se på ulike virkemidler for
områdebasert forvaltning. PAME leder også en økosystemgruppe med medlemmer fra de
andre arbeidsgruppene under Arktisk Råd. Økosystemgruppen arrangerer en konferanse om
implementering av økosystembasert forvaltning i Arktis (Alaska Fairbanks 23-25.august).
ICES (The International Council for the Exploration of the Sea) skal gjennomføre en integrert
økosystemvurdering for det sentrale Polhavet. PAME bidrar inn i dette arbeidet. Første
møtet avholdes i København 24.-26. mai 2016.
Kystverket orienterte om gruppen EPPR (Emergency Prevention, Preparedness and
Response), også en arbeidsgruppe under Arktisk Råd, som jobber med tema oljevern og
beredskap. Aktuelt å se til dette arbeidet i forbindelse med risikoarbeidet. Denne gruppen
ser også på risiko ved transport av radioaktivt avfall.
Miljødirektoratet deltok på møte i OSPARs biodiversitetskomite i slutten av februar hvor
fokus bla var «Intermediate Assessment 2017». Det er mye fokus på biodiversitetsindikatorer
som skal benyttes for å vurdere miljøtilstanden i OSPARs regioner.
4. Informasjon fra ansvarlige for oppgaver som starter opp våren 2016
i.
Verdiskaping/ Miljødirektoratet.
Guro Børnes Ringlund (Miljødirektoratet-- via video) leder for arbeidet med verdiskaping
orienterte. Gruppen hadde oppstartsmøte i slutten av januar. To notater var sendt ut til
Faglig forum i forkant. Det ene notatet gjaldt valg av metode for verdiskapingsvurdering.
Verdiskapingsvurdering i Barentshavet er ikke gjort i regi av Faglig forum for
Barentshavet tidligere. Det er foretatt kunnskapsinnhenting i regi av departementene,
men med en annen metodetilnærming. Arbeidsgruppen vil sette seg inn i metoden fra
Kunnskapsinnhentingsprosjektet for å kunne ta stilling om arbeidet med
forvaltningsplanene bør følge denne tilnærmingen videre. Det andre notatet gjaldt
verdsetting av økosystemtjenester. Arbeidsgruppen foreslår å velge ut noen
økosystemtjenester og se på endringer i påvirkning på disse, og hvilken betydning dette
har for samfunnet. Her er arbeidsgruppen avhengig av samarbeid med Faglig forum, som
besitter naturfaglig kompetanse, men også med OVG. Arbeidsgruppen vil arrangere et
seminar til høsten. Arbeidsgruppen er nå å regne som arbeidsgruppe, kontra ad hoc
gruppe. Mandatet til Faglig forum fra 2013 er gjeldende og beskriver alle
arbeidsoppgavene til Faglig forum, inkludert arbeidet som denne gruppen har tatt fatt
på. Det ble også vist til aktivitetsplanene for 2015/2016.
ii.
Aktivitetsrapportering/OD
Rolf Jørn orienterte på vegne av gruppen.
Dokument som var sendt ut til Faglig forum i forkant av møtet var feil versjon.
 Ny versjon sendes ut til FF. Arbeidsgruppen må ta en ny gjennomgang og sørge for at
versjonen som sendes ut vil skille mellom hva som rapporteres årlig og hva som vil inngå i
revideringen av forvaltningsplaner.
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iii.

Metodegruppe samlet påvirkning/HI
Geir Ottersen (HI) leder for arbeidet metode for vurdering av samlet påvirkning
orienterte: Arbeidsgruppen er kalt inn til et telefonmøte 14.mars. Møtet legger opp til en
innledende diskusjon omkring valg av metode, basert på litteraturstudien som er
gjennomført, samt andre faglige innspill. Det kan se ut til at det blir vanskelig å finne en
metode som egner seg å bruke i alle havområdene. Ambisjonen er at FF skal få et notat
fra arbeidsgruppen til behandling i Faglig forum 20.september.
iv.
Metodegruppe særlig verdifulle og sårbare områder/NP
Cecilie von Quillfeldt (NP) leder for arbeidet med særlige verdifulle og sårbare områder
orienterte kort om planen for det videre arbeidet. Arbeidsgruppen vil kalles inn til et
telefonmøte i løpet av mai, hvor man legger opp til et utkast til notat i løpet av juni.
Notatet legges frem til Faglig forum møtet i september.
v.
Risikoarbeidet/Mdir.
Cecilie Østby (Miljødirektoratet) leder av arbeidet orienterte. Ad hoc gruppen har hatt et
møte i januar og jobber nå med et notat som skisserer hvordan det kan jobbes videre
med risiko i forvaltningsplanarbeidet. Gruppens konklusjon er bla at denne gruppa
videreføres som arbeidsgruppe som jobber etter oppdrag fra FF med risikoarbeidet
under revideringen av Barentshavet/Lofoten.
 Sekretariatet følger opp prosessen med etablering av endelig arbeidsgruppe i forkant
av neste møte 20.september.
vi.
Tiltak Norskehavet/sekretariatet.
Tabellen har vært sendt ut til relevante etater i tidligere omganger. Hensikten er at
beskrivelse og status for tiltak ses på av ansvarlige etater og oppdateres om nødvendig.
Tabellen ble oppdatert under arbeidet med Norskehavet i 2013 og sekretariatet regner
derfor med at det er snakk om mindre justeringer i denne gjennomgangen.
Tiltakstabellen sendes ut på nytt til de etatene som ikke har gitt tilbakemelding med
frist til å spille inn til tabellen.
 Enighet om at tiltakstabellen publiseres på havforum.no i mai.
5. Orientering om relevant internasjonalt arbeid
Sekretariatet innledet om at de sammenstiller en oversikt over relevant internasjonalt arbeid.
Faglig forum var bedt om på forhånd å melde om internasjonalt arbeid som etatene deltar i.
Oversikten er p.t ikke fullstendig og innspill fra etatene fylles på etter hvert. Sammenstillingen
bør også ses på i samarbeid med OVG. Det kan også være aktuelt å ha internasjonalt arbeid som
et fast punkt på agendaen. Anne Britt Storeng/Miljødirektoratet orienterte om Havdirektivet og
hvordan Norge gjennom OSPAR arbeidet blir berørt av det. Det ble også orientert om det norskrussisk miljøsamarbeidet som er relevant for forvaltningsplanarbeidet.
6. Diskusjon om endrede ressurser/innsats i HIs økosystemtokt.
OVG orienterte om et forslag til bekymringsmelding fra OVG til ledelsen av HI angående endring i
gjennomføringen av økosystemtokt i 2016. Forslag til innhold i meldingen sirkuleres i OVG og
sendes deretter til ledelsen i HI. Faglig forum støtter OVGs bekymring og diskusjonen på møtet
understreket betydningen av at dataene som hentes inn på det tradisjonelle økosystemtoktet er
nødvendig for å revidere faggrunnlaget for Barentshavet og Lofoten. I etterkant av FF-møtet har
sekretariatet fått tilbakemelding fra Ptil om at de ikke støtter opp om en felles
bekymringsmelding.
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7. Arealverktøyet/ prosjektgruppa
Kjell Knudsen BW/leder av prosjektgruppen orienterte om status og videre arbeid.
i.
Endelig detaljering og skissering av brukerhistorier etter innspill fra
«aktivitetsgruppen» er nå på plass.
ii.
Videre arbeid med arealverktøyet:
o Valg av kartløsning
o «Gap – analyse»: Prosjektgruppen gjør nå en vurdering av hva som teknisk må gjøres for
få til kartløsningen som svarer til Faglig forums brukerbehov. Prosjektgruppen jobber nå
med å identifisere gapet mellom det vi har og dit vi vil og hvilken tilrettelegging som
trengs. De viktigste brukerbehovene prioriteres først. Det er viktig at vi henter ut
kartdata fra allerede eksisterende databaser. Men det er likevel nødvendig på enkelte
punkter at data blir tilrettelagt for det brukerbehovet som er i forvaltningsplanarbeidet.
Fremdrift i prosjektet er avhengig av at etatene bidrar med tid og ressurser og at
behovene i Faglig forum også er forankret i etatene.
o Harmonisering av innhold og tjenester fra dataeierne.
8. 3.utkast til arbeidsplan for revideringen av forvaltningsplanen Barentshavet – Lofoten
 Sekretariatet gjennomgikk arbeidsplanen.
Diskusjon om fortløpende publisering av delleveranser. Sekretariatet understreker at
delleveransene skal behandles i Faglig forum før de publiseres. Når Faglig forum sender
godkjente delrapporter over til SG, vil disse være bundet av offentlighetsloven. Det er viktig
at rapportene synliggjør uenighet og utdyper bakgrunnen for hva uenigheten består i.
Videre prosess:
Når det gjelder ev deltagelse i de ulike arbeidsoppgavene, innen torsdag 31.mars.
 Arbeidsplanen sendes til SG 1.april.
9. Oppsummering høringsinnspill oppdatert faggrunnlag Norskehavet
Anne Britt Storeng (Mdir) orienterte om høringsrunden til det oppdaterte faggrunnlaget for
Norskehavet. Faglig forum er ikke bedt om å håndtere innspillene, men ønsker å gjøre seg
kjent med innspillene og notere seg innspill relevant å for neste revidering.
Sekretariatet sender ut en overordnet gjennomgang av innspillene som ble gitt, og lenke til
innspillene på havforum.no.
10. Bestillingsbrev fagrapport om dynamiske områder: polarfront og iskanten
Etter gjennomgang av saksdokument C (utkast til oppdragsbrev) ble dokumentet godkjent.
NP la til at det mest sannsynlig vil bli to fagrapporter, en for hvert område.
11. Eventuelt
Det ble orientert om besøksstatistikken på havforum.no. Trafikken på nettstedet regnes som
liten (i underkant av 3000 sidevisninger siden lansering i mai i fjor), noe som indikerer et
potensiale for å gjøre nettstedet mer synlig.
12. Neste møte
 Tirsdag 20. september (Oslo)
 Tirsdag 15. november (Sted avklares)
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