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Deltagere: 
 

Navn Institusjon 

Thorbjørn Thorvik Fiskeridirektoratet 

Øystein Leiknes Miljødirektoratet 

Gunnar Skotte Miljødirektoratet 

Kristine Orset Stene Miljøstatus 

Henning Jensen NGU 

Eldbjørg S. Heimstad NILU 

Norman Green NIVA 

André Jensen Oljedirektoratet 

Ida Kessel Nordgård Norsk Polarinstitutt 

Margaret McBride Havforskningsinstituttet, OVG sekretariat 

Josefina Johansson Havforskningsinstituttet, OVG sekretariat 

Anne Kirstine Frie Havforskningsinstituttet, OVG sekretariat 

Bjørn Einar Grøsvik Havforskningsinstituttet, OVG sekretariat 

Sylvia Frantzen Havforskningsinstituttet, OVG sekretariat 

Per Arneberg Havforskningsinstituttet, OVG sekretariat 

Bjørn Serigstad Havforskningsinstituttet (observatør) 

 
 
Utsendt dagsorden godkjent.  
 

16. Referat fra forrige møte godkjent. 

17. Informasjonssaker 

• Fra redaksjonen i miljøstatus.no 

i. Bemanningen i redaksjonen er redusert fra 4-5 personer for noen 

år siden til 1.5 årsverk i dag. Det gir utfordringer knyttet til 

arbeidet med indikatorene, inkludert rutinemessige 

oppdateringer, som nå er forsinket. Det gjør at det også er behov 

for å forenkle arbeidet med oppdateringene. Redaksjonen foreslår 

å fjerne utsjekksrunden med Overvåkingsgruppen før 

rutinemessige oppdateringer. I tillegg til å redusere 

arbeidsmengden i redaksjonen, vil det også gi kortere tid fra 

indikatoren blir innkalt, til den blir publisert på Miljøstatus. Dette 

kommer opp som egen sak på neste møte i Overvåkingsgruppen. 

ii. Det vil bli gjennomført en del endringer på Miljøstatus i tiden som 

kommer. Nettstedet vil plasseres under Miljødirektoratets nye 

nettsted, men med egen grafisk profil og logo. Det vil arbeides 

med å gjøre havindikatorene mer synlige. 



• Fra Faglig forum (Miljødirektoratet) 

i. Forrige møte var 12. september. Det arbeides med ferdigstillelse 

av det faglige grunnlaget for revisjon/oppdatering av 

forvaltningsplanene. Arbeidet med noen av rapportene er 

forsinket. Rapport om økosystemtjenester ble godkjent. Rapport 

om verdiskapning blir ferdigstilt noe senere. Rapport om 

polarfronten ble presentert. 

ii. Det holdes et seminar om særlig verdifulle og sårbare områder 26. 

september i Oslo. 

iii. Workshop om arealverktøyet ble avholdt 11. september. Den viste 

at arbeidet med verktøyet er kommet langt og at det nå er langt 

enklere å lage kart om ulike tema og dele kartene. 

• Om andre overvåkingsinitiativ 

i. MSFD, OSPAR og JAMP: (Miljødirektoratet)  

a) MSFD. 

a. EU-kommisjonen kom i juli 2018 med rapport om 

medlemslandenes arbeid med tiltak for å oppnå god 

miljøtilstand (GES). Rapporten er tilgjengelig på 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0562&f

rom=EN. Miljødirektoratet er i gang med å gå gjennom 

rapporten for å holde oss orientert om hvordan EU 

jobber med sine marine strategier. 

b. Ellers fokuseres det innenfor EU på å forbedre 

sammenhengen mellom medlemsstatenes arbeid 

med miljømål. Det skal blant annet settes 

grenseverdier for hver descriptor for god 

miljøtilstand, i tråd med Commission Decision fra 

mai i fjor. Denne beskriver kriterier og metodiske 

standarder for å oppnå god miljøstatus. Ospar skal 

koordinere dette arbeidet for medlemsstater som 

grenser til Nordsjøen. 

b) OSPAR.  

a. Det arbeides med grunnlaget for strategi for 

perioden 2020-2030. Dette vil danne grunnlaget for 

arbeidet med neste Quality Status Report (QSR) 

2023. 

b. Når QSR 2023 skal utarbeides for region 1 

(Norskehavet og Barentshavet) åpnes det for at 

man kan bruke andre indikatorer enn de som er 

brukt for andre regioner. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0562&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0562&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0562&from=EN


c. ICG-C (arbeidsgruppe for samlede effekter). 

Gruppen har brukt mye tid på å drøfte metodikk. Nå 

arbeides det med å teste dette ut på noen case. 

Gruppen avholder en workshop 30.-31. oktober hos 

Miljødirektoratet i Trondheim. Invitasjoner 

formidles gjennom norske kontaktpunkter i gruppen 

så fort invitasjonen og programmet er klart. 

d. Det opprettes en arbeidsgruppe for havforsuring 

(ICG-OA). Det skal arbeides med indikatorer til QSR 

2023. 

c) JAMP.  

a. Det arbeides med å revidere 

assessmentprogrammet, som nå løper til 2021. For 

Norges del vil MILKYS (Miljøgifter i kystområdene) 

utvides til også å omfatte Svalbard. 

ii. MOSJ, CBMP og Norsk-russisk overvåking av Barentshavet: (NP)  

a) MOSJ.  

a. En gruppe arbeider med å revidere indikatorene for 

havklima 

b. Det arbeides med rapport om terrestrisk og 

atmosfærisk klima. Rapporten har vært til 

fagfellevurdering og vil bli publisert i NPs 

kortrapportserie. 

c. Neste fagrådsmøte i MOSJ er 7. november. 

b) CBMP. Det skal utarbeides ny arbeidsplan for 2018-2021. 

Det skal også avholdes en scoping workshop i 2019 med full 

gjennomgang av programmet, inkludert indikatorene. 

Begge prosessene skal drøftes i oktober og avklaringen vil 

komme etter dette. 

c) Norsk-russisk havmiljøsamarbeid 

a. Nytt treårig arbeidsprogram er under utarbeidelse. 

Fra norsk side tar en utgangspunkt i forvaltningens 

prioriteringer. 

b. Det skal avholdes en workshop Moskva i november 

om marin plastforurensning hvor det vil bli utvekslet 

informasjon om blant annet kilder og tiltak på norsk 

og russisk side. 

iii. Eventuelle øvrige overvåkingsinitiativ. Ingen informasjon 

• Om arbeid i ICES rettet mot økosystembasert forvaltning. Siden forrige 

møte er det kommet rapporter fra tre av gruppene som arbeider med 

integrerte økosystemvurderinger som berører norske områder. Det er fra 



gruppene WGIBAR (Barentshavet), WGINOSE (Nordsjøen) og WGICA 

(Polhavet). 

• Om arbeid med indikatorer for undervannsstøy (Miljødirektoratet ved 

Eva Degré). Det arbeides med indikatorer for undervannstøy inne fire 

relevante prosesser: (1) OSPAR, i regi av ICG-noise; (2) MSFD, i regi av 

Techincal group on underwater noise; (3) Interreg-gruppen Jomopans; (4) 

nasjonalt knyttet til forvaltningsplanene. Fra Miljødirektoratet anbefales 

det at utviklingen går i retning av det som gjøres i OSPAR. 

Miljødirektoratet vil på neste møte presentere en plan for det videre 

arbeidet med indikatorer som kan implementeres av Overvåkingsgruppen. 

Presentasjon fra orienteringen er vedlagt. 

18. Om arbeidet med fagsystem for vurdering av økologisk tilstand. Det ble 

orientering om arbeidet. Dette er oppsummert i vedlagt dokument. Det ble 

drøftet hvordan resultatene fra Barentshavet skal rapporteres inn til det faglige 

grunnlaget for revisjon av forvaltningsplanen for Barentshavet. Vedtak: 

Resultatene fra vurdering av økologisk tilstand for Barentshavet rapporteres 

som en tilleggsrapport til Overvåkingsgruppens statusrapport for 2017, som 

beskrevet i vedlegget. 

19. Om kontakt mellom Overvåkingsgruppen og interessenter knyttet til 

forvaltningsplanarbeidet. Vedtak: Kontakt mellom Overvåkingsgruppen og 

interessenter legges opp etter retningslinjene for Faglig forum beskrevet i 

vedlegget. 

20. Statusrapport for Norskehavet. Vedtak: Arbeidet med statusrapporten for 

Norskehavet legges opp som beskrevet i vedlegget. Merknader: 

• Data om miljøgifter i kveite på Sklinna settes inn i en faktaboks i kapittel 

5.7. 

• Gruppen som skal arbeide med kapittel 5.7 holder et møte for å legge en 

plan for arbeidet, inkludert avklare når indikatorer må være oppdatert. 

Gruppen ledes av Øystein med deltagelse fra Norman, Sylvia, Bjørn Einar, 

Eldbjørg, Henning og Gunnar. 

21. Figurtekster på miljøstatus.no. Det ble drøftet om det på miljøstatus.no bør være 

samme type figurtekster som i MOSJ. Det ble bestemt at denne saken tas opp på 

nytt på neste møte. 

22. Faglig innlegg: Om effekter av olje på egg og larver av fisk. Ved Elin Sørhus (HI). 

Presentasjonen er vedlagt. 

23. Eventuelt. Ingen saker. 

24. Neste møte. 12. desember (video). 

 
Vedlegg   

Presentasjon fra orientering om arbeid med indikatorer for 

undervannsstøy. 
arbeidet med 

indikatorer støy.pdf
 



Sak 18. Oppsummering av orientering om arbeidet med 

fagsystemet. 
Orientering økologisk 

tilstand 20.09.18.docx
 

Sak 18. Beskrivelse av hvordan resultatene fra fagsystemet skal 

rapporteres inn til det faglige grunnlaget for revisjon av 

forvaltningsplanen. 
Sak 2018-18.docx

 

Sak 19 Retningslinjer for kontakt med interessenter 

Involvering av 

interessenter-retningslinjer Faglig forum til OVG 20.09.18.docx
 

Sak 20 Plan for statusrapporten for Norskehavet 

Plan statusrapport 

OVG 2019 20.09.18.doc
 

Presentasjon om effekter av olje på egg og larver av fisk 

Sorhus_OVERVÅKING

_20.09.18.pdf  
 


