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Referat fra møte i Faglig forum for norske havområder
Tid og sted: 27.-28. mars 2019. Miljødirektoratet, Oslo

Tilstede:
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet: Louise Kiel Jensen, Hilde Skjerdal
Fiskeridirektoratet: Thorbjørn Thorvik
Havforskningsinstituttet: Gro van der Meeren, Bente Nilsen og Anne Kirstine Frie (OVG)
Kystverket: Rolf Jørn Fjærbu
Miljødirektoratet: Anne Langaas Gossé, Øystein Leiknes, Ann Mari Vik Green,
Norsk Polarinstitutt: Cecilie von Quillfeldt
Oljedirektoratet: Bente Jarandsen
Petroleumstilsynet: Lin Silje Nilsen
Sjøfartsdirektoratet Ove Tautra
Kartverket hadde meldt forfall
Sekretariatet: Hanne-Grete Nilsen (Mdir), Kristine Orset Stene (Mdir), Ida Kristin Danielsen
(NP) og Eva Degré (Mdir)
Referent: Eva Degré

Sak
nr.
28/19 Godkjenning av innkalling og agenda
Innkalling og agenda ble godkjent
29/19 Godkjenning av referat fra møte 27.-28. februar 2019
(Saksdokument A)
Referatet ble godkjent med foreslåtte endringer. Sekretariatet oversender godkjent referat til
Styringsgruppa og publiserer på Havforum.no.
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Info fra sekretariatet
• Prosess for ferdigstilling risikorapporten -avventer avklaringer fra styringsgruppa. Rapporten
legges ut for innspill når den er klar.
• Resultatet av forprosjektet på nettrapportering, utført av BCW, ble presentert på møte den
31/1-19. Endelig sluttrapport ble levert den 21/3, se vedlegg. Rapporten gir en del nyttige
innspill både til arbeidsmetoder i sammenstillingsfasen og til presentasjon av faglig grunnlag
Prosjektrapport_Ne
ttrapportering_BCW.pdf

•
•

.
Innspillskonferansen 28. mai. Departementene jobber med program. NB påmelding med frist 10.
mai. Hotellbooking frist 4. april.
Sekretariatet har hatt et møte med Senter for hav og Arktis. Formålet var gjensidig informasjon
og drøfting av grenseflater og behov for samhandling mellom senteret og Faglig forum.
Konklusjoner fra møtet: Det er berøringsflater f eks sameksistens og arealbruksinteresser og
verdiskaping men det et ikke fare for duplisering av arbeid. Senter for hav og Arktis har fokus på
næringsutvikling, inkludert konkrete forslag til utviklingsprosjekter. FF skal ha en generell
oversikt over hva som er under utvikling.
Senter for hav og Arktis kan bidra med å skaffe kunnskap om kysten. Dette ligger utenfor
forvaltningsplanområdene, men vil likevel være nyttig for forvaltningsplanarbeidet med tanke
på vurdering av påvirkning på havområdet av næringsutvikling langs kysten.
Senter for hav og Arktis samler ikke kunnskap om miljøtilstand og påvirkning fra næringene.

Info fra Overvåkingsgruppen (OVG)
Arbeid med statusrapport Norskehavet pågår.
31/19 Sammendragsrapporten
(Saksdokument B) Sammendragsrapporten ble gått gjennom og redigert underveis i møtet. Kapittelet
om kunnskapsbehov er det eneste som ikke ble gjennomgått. Rapporten skal gjennomgås av NTB
Arkitekst for å se på forbedring av formulering.
Konklusjoner:
Teksten som den foreligger er i utgangspunktet omforent men det er behov for gjennomlesing av hele
rapporten med mulighet for å kommentere.
Kapittelet om kunnskapsbehov skrives om slik at teksten blir mere overordnet.
Faglig forum må få mulighet til å se rapporten etter at den har vært hos Arkitekst. Hvis det viser seg å bli
vanskelig å lande tekster etter denne runden bruker vi tekstene som de er i utgangspunktet.
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Oppfølging:
Sekretariatet lager forslag til nytt kapittel om kunnskapsbehov -frist mandag 1.
april
Faglig forum har frist til torsdag 4. april for gjennomlesing av rapporten
Faglig forum får tilsendt rapporten fredag 5. etter at den har vært hos Arkitekst
Rapporten sendes Skipnes 9. april for redigering og oppsett av layout

32/19 Evaluering av arbeidet i Faglig forum
Evaluering av arbeidet i faglig forum de siste årene ble diskutert.
Noen spørsmål som var oppe: Hva skal evalueres? Faglig forums arbeidsmetoder med stort og smått,
hva har fungert eller ikke fungert, resultater? Skal evalueringen settes ut til eksterne eller eventuelt
ekstern fasilitator?
Konklusjon:
Det var enighet om at det er behov for evaluering. Det var ikke stemning for at det settes ut til eksterne
men det kan være aktuelt med ekstern fasilitator. Det må settes av nok tid på neste møte for
evaluering.
Oppfølging:
Sekretariatet lager ett forslag til opplegg som sendes til Faglig forum for
kommentar i løpet av mai.

33/19 Felles pressemelding
Saksdokument D
Forslag til prosess for å lage felles pressemelding til 30. april ble diskutert.
Konklusjon
Utkast til felles pressemeldingen utformes av sekretariatet. Den enkelte etat kan lage egne tilpasninger i
egne fora/kanaler.
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Oppfølging:
• Et første utkast til pressemelding sendes til utsjekk i FF i begynnelsen av
april (uke 14).
• Utsjekk i runde 2 så snart som mulig etter runde 1
• Endelig utkast sendes til orientering mot slutten av uke 17, evt mandag
29. april.

Håndtering av kommentarer fra interesseorganisasjoner
Rapportene ligger ute med mulighet for interessenter å komme med innspill på faktafeil og mangler.
Det har vært sendt ut forslag til håndtering av innspill på delrapportene tiltak Norskehavet og Nordsjøen
og aktivitet Barentshavet. Det er behov for tilbakemelding på det. Det gjenstår også tilbakemelding på
forslag til endringer i delrapporten om tiltak I Barentshavet.
Konklusjoner:
Det er ikke mye tid til å håndtere innspillene etter fristen og det er derfor viktig at tidsplanen holdes.
Fiskeridirektoratet ser på forslag til endret formulering i delrapporten om tiltak Norskehavet.
Oppfølging:
Tidsplan siste runde med innspill
• Frist for innspill 2. april
• Innspillene håndteres av sekretariatet 3-4 april
• Sendes til godkjenning av FF 5. april
• Frist for tilbakemelding fra FF 10. april
• Eventuelle endringer innarbeides i rapportene
Tilbakemelding fra de tidligere rundene sendes så snart som mulig

35/19 Forberedelse til SVO workshop
Det skal arrangeres en workshop for å se nærmere på grensene for de eksisterende SVOene med
tilknytning til kandidatområdene. I forkant av workshopen skal det utarbeides et faggrunnlag. Målsetting
for workshopen er å identifisere eventuelle behov for grenseendringer som i tilfelle spilles inn til
meldingsarbeidet.
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Oppfølging:
Tentativ tidsplan:
1. Før workshopen
• Samle tilleggskunnskap og beskrive eventuelle tilleggsverdier utover
sjøfugl innenfor disse områdene. Miljødirektoratet ansvarlig
• Beskrive sårbarheten til alle verdiene. Miljødirektoratet ansvarlig
• Beskrive menneskelig aktivitet innenfor områdene (tekst og kart). Hver
sektor ansvarlig for sin aktivitet
• Utsending av faggrunnlag for workshop – 2-3 uker før
2. Workshop ca 15. oktober – men det avhenger av når kunnskapsmiljøene
kan levere
3. Fire uker etter workshop – ferdigstille rapport med konklusjoner
4. endelig godkjenning på Faglig forum sitt møte 28. november
36/19 Spørreundersøkelse knyttet til NFR prosjekt v Claire Armstrong
Claire Armstrong UiTø presenterte undersøkelse i tilknytting til prosjekt om økosystemtjenester og
risiko. Deltakerne i Faglig forum ble bedt om å fylle inn skjema og sende til prosjektet
claire.armstrong@uit.no i løpet av ca en uke.

37/19 Runde rundt bordet
Relevant informasjon fra Framsenteret-Fram forum 2019 finnes her.
https://framsenteret.no/2019/03/fram-forum-2019-er-klar/
38/19 Eventuelt
39/19 Avslutning og neste møte
12. september Miljødirektoratet, Trondheim-vi prøver å flytte møtedato
NB det er avtalt med Gisle Andersen om et prosjekt som skal sammenstille en rapport som
syntetiserer den samfunnsvitenskapelige forskningen på de marine forvaltningsplanene jf referat
fra FF møte i januar.

