
 
Referat fra møte i Overvåkingsgruppen 10. desember 2020 
Video, Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen, Oslo, Austevoll 

Godkjent av Overvåkingsgruppen 11.02.21 

Deltagere: 

Navn Institusjon 

Hilde Kristin Skjerdal Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 

Modulf Overvik Fiskeridirektoratet 

Kai Christensen Meteorologisk institutt 

Øystein Leiknes Miljødirektoratet 

Kristine Orset Stene Miljostatus.no, Miljødirektoratet 

Norman Green NIVA 

Henning Jensen  Norges geologiske undersøkelse  

Terje Thorsnes Norges geologiske undersøkelse 

Hanne Johnsen Norsk Polarinstitutt  

André Jensen Oljedirektoratet 

Ove Tautra Sjøfartsdirektoratet 

Ida Vee Havforskningsinstituttet, OVG sekretariat 

Josefina Johansson Havforskningsinstituttet, OVG sekretariat 

Margaret McBride Havforskningsinstituttet, OVG sekretariat 

Sylvia Frantzen Havforskningsinstituttet, OVG sekretariat 

Gro I. van der Meeren Havforskningsinstituttet, OVG sekretariat 

Anne Kirstine Frie Havforskningsinstituttet, OVG sekretariat 

Bjørn Einar Grøsvik Havforskningsinstituttet, OVG sekretariat 

Mette Skern-Mauritzen Havforskningsinstituttet, OVG sekretariat 

Per Arneberg Havforskningsinstituttet, OVG sekretariat 

 

21. Referat fra forrige møte godkjent (vedlagt) 

22. Informasjonsaker 

• Fra sekretariatet 



I. Mette Mauritzen (HI) tar over som leder av Overvåkingsgruppen 

fra 01.01.21. Per Arneberg fortsetter i sekretariatet. 

• Fra redaksjonen i miljøstatus.no 

I. Første utkast på malen til indikatorer er delt med 

overvåkingsgruppens sekretariat, dette vil også bli delt med 

resten av overvåkingsgruppen og vil bli tatt opp igjen på møtet i 

februar. 

II. Det arbeides med synligheten av indikatorer på miljøstatus, se 

vedlagt presentasjon. Stor variasjon i hvilket tema som har 

mange treff. Vanskelig å navigere seg frem på nettsidene hvor 

lenke til indikatorene er lite synlig. Innspill fra gruppen er å 

synliggjøre indikatorene mer, med lenke øverst på sidene, samt 

presisere at teksten på miljøstatus er basert på indikatorene. 

Videre arbeid med dette vil bli tatt opp på møtet i februar. 

• Fra Faglig forum (Miljødirektoratet) 

I. Administrative forhold: Kortere møter enn tidligere, men har hatt 

fem møter side forrige OVG møte. Det har vært arbeidet med 

maler og planer for det faglige grunnlaget for neste 

oppdatering/revisjon av forvaltningsplanene.  

II. Ekspertgruppen for SVO har alt begynt arbeidet. 

III. Faglig forum melder om felles innspillsmøte 14. desember hvor 

overvåkingsgruppens medlemmer er invitert. Her presenteres 

planleggingen fremover av det arbeidet med det faglige 

grunnlaget for forvaltningsplanene. HI og andre relevante 

institusjoner/direktorater, samt interesseorganisasjoner er invitert 

til å komme med innspill relevant til forvaltningen. Vidar Helgesen 

presenterer fra høynivåpanelet for bærekraftig havøkonomi.  

• Om andre overvåkingsinitiativ 

I. OSPAR  

a) Det er flere utsatte møter og deretter en del 

forsinkelser i arbeidet. Ministermøtet er 

planlagt i juni til neste år, dette arbeidet er 

også forsinket som følge av utsatte møter. 

Det arbeides med 2023 Quality Status 

Report (QSR) og hvordan det skal 

rapporteres til MSFD i 2024. For QSR 2023 er 

biodiversitetsindikatorer fortsatt under 

videreutvikling. Det planlegges arbeidsmøte 

om truede arter. For region 1 (Store deler av 

Norskehavet og Barentshavet) er det ikke 

etablert egne OSPAR-indikatorer. Her er det 



aktuelt å bruke «Third party assessments», 

for eksempel fra ICES, CAFF/AMAP og andre.  

II. MOSJ, CBMP og norsk-russisk overvåking av 

Barentshavet: NP  

a) MOSJ: Hadde fagrådsmøte 15. november. 

Der ble det blant annet vedtatt utvikling av 

indikator for bakkeis. Neste fagrådsmøte er 

planlagt til 5. mai 2021.  

b) CBMP marin: Årsmøte i november. Det 

jobbes nå med arbeidsplan for 2021-24. En 

ser på mulige alternativer til stor 

statusrapport. Planen skal legges frem for 

CAFF board på nyåret. 

c) Norsk-Russisk overvåking: Prosjektene er i 

stor grad forsinket pga. covid-19 og det 

faktum at Russland har fått ny 

miljøvernminister. Denne omstillingen 

skaper mye arbeid for byråkratiet i 

departementet. Den 17. desember vil det bli 

gjennomført møte i Havmiljøgruppen ledet 

av KLD og det russiske MNR. Der vil norsk 

side ta opp situasjonen for alle prosjektene 

og peke på nødvendigheten av å finne 

løsninger for å få i gang prosjektene tidlig i 

2021. 

 

III. Andre overvåkingsinitiativ: Ingen innspill.  

• Om arbeid i ICES rettet mot økosystembasert forvaltning. HI 

I. WGINOR positiv til å bidra til de årlige statusrapportene. Bidrag fra 

WGIBAR vil bli tatt opp på møte i mars, 2021.  

II. Workshop for videreutvikling av «ecosystem overviews» avholdt 

første uken i desember. 

23. Arbeid med vurdering av økologisk tilstand. Status for arbeidet ble presentert, 

se vedlagt presentasjon  

24. Format og organisering for korte statusrapporter. På forrige møte ble det 

vedtatt å avlegge korte miljøstatusrapporter for henholdsvis Nordsjøen, 

Norskehavet og Barentshavet hvert av de tre årene det ikke avlegges full rapport 

(som er hvert fjerde år) og at de relevante ICES-gruppene for helhetlige 

økosystemvurderinger bes om å utarbeide hovedgrunnlaget for rapportene (sak 

16/2020). Dette har vært lagt frem for arbeidsgruppen for Norskehavet 

(WGINOR), som er i gang med å lage et forslag til en kortrapport. Denne vil bli 



oversendt Overvåkingsgruppen for innspill og må deretter utvikles til ferdig 

rapport, se vedlagt saksframlegg.  Vedtak: Overvåkingsgruppen tar til 

etterretning at WGINOR vil komme med et utkast til kortrapport for 

Norskehavet og vil gi innspill til dette.  

25. Rapport om forurensning. Utsendt forslag til protokoll for rapport om tilstand og 

utvikling for forurensning i alle tre havområdene i 2021 ble drøftet og revidert. 

Vedtak: Arbeidet med statusrapport for forurensning i 2021 legges opp som 

beskrevet i vedlagte forslag til protokoll. 

26. Arbeidsplan for 2020. Utsendt forslag til arbeidsplan ble drøftet og revidert. 

Vedtak: Overvåkingsgruppens arbeid i 2021 legges opp som beskrevet i 

vedlagte arbeidsplan.  

27. Eventuelt.   

I. EU prosjektet INTAROS har planlagt møte 20. januar om vurdering 

av havindikatorer.  Det er åpent for å delta på møtet, og en 

invitasjon sendes Overvåkingsgruppen. 

II. Det bør utvikles indikator for havforsuring for Barentshavet. 

Havforskningsinstituttet, Miljødirektoratet, NP og NIVA kan bidra 

til arbeidet. Sekretariatet kontakter aktuelle eksperter på området 

og tar ansvar for fremdrift.  

28. Neste møter. 4 møter, alle på video: 11. februar, 29. april, 19. august og 9. desember. 

 

Vedlegg   

 

Godkjent referat fra møte 17. september 2020 

Referat møte i 

Overvåkingsgruppen 17.09.20 til godkjenning i Overvåkingsgruppen.docx
 

Til sak 22/2020, informasjonsaker, fra redaksjonen i miljøstatus 

 

Til sak 23/2020, orientering om arbeidet med vurdering av 

økologisk tilstand 
Orientering 

fagsystem økologisk tilstand OVG 10.12.20.pdf
 

Til sak 24/2020, arbeid med korte, årlige miljøstatusrapporter 

sak 2020-24. Format 

og organisering for korte, årlige miljøstatusrapporter.docx
 

Til sak 25/2020, utkast til protokoll for tilstandsrapport om 

forurensning 

 

Protokoll for 

utarbeidelse av rapport 10122020.docx
 



Til sak 26/2020, godkjent arbeidsplan for 2021 

Overvåkingsgruppe

ns arbeidsplan for 2021.doc
 

  


