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Utsendt dagsorden godkjent.  
 

1. Referat fra forrige møte godkjent. 

2. Informasjonssaker 

• Fra miljøstatus.no 

i. Ved omlegging til ny profil for Miljødirektoratets nettsted vil 

miljøstatus.no beholde egen logo og profil, men den nye profilen 

vil legge føringer på strukturen i stoffet på miljøstatus.no. Ny profil 

lanseres i juni 2019. 

• Fra Faglig forum (Miljødirektoratet) 

i. Det arbeides med det faglige grunnlaget for revisjon og 

oppdatering av forvaltningsplanene. Deler av arbeidet er forsinket 

og frist for ferdigstillelse er 30. april. 

ii. Det vil bli avholdt en innspillskonferanse om det faglige grunnlaget 

i Tromsø ultimo mai eller primo juni. 

iii. Om andre overvåkingsinitiativ 

iv. MSFD, OSPAR og JAMP: (Miljødirektoratet)  

a) OSPAR. <her sviktet notatene, settes inn senere> 

a. Det er møter både i BDC-komiteen (biological 

diversity and ecosystems) og i EIHA-komiteen 

(Environmental impacts of human activities). Alle 



komiteene bruker tid på utvikling av ny Ospar-

strategi for 2020–2030.  

b. JAMP (joint assessment and monitoring program) vil 

løpe til 2023, på grunn av at Quality status report 

(QSR) kommer samme år. Dette 

overvåkingsprogrammet videreutvikles etter hvert 

som det kommer nye indikatorer. 

Indikatorutviklingen foregår i ekspertgruppene, og 

Norge ønsker flere indikatorer relevante for region I 

(Norskehavet og Barentshavet). Indikatorutviklingen 

foregår i ekspertgruppene, og spesielt på 

biodiversitetsområdet ønsker Miljødirektoratet å få 

inn flere eksperter som kan bidra inn mot 

indikatorutviklingen og til annet Ospar-arbeid. Mdir 

og Havforskningsinstituttet er derfor i prosess med 

å formalisere samarbeidet rundt deltakelse i ulike 

ekspertgrupper innad i Ospar, spesielt med hensyn 

til arbeidet i ICG-COBAM (intersessional 

correspondence group on coordinated biodiversity 

assessment and monitoring) og underliggende 

ekspertgrupper. 

b) MSFD.  

a. Indikatorutvikling samordnes med OSPAR.  

c) JAMP. Se ovenfor. 

v. MOSJ, CBMP og Norsk-russisk overvåking av Barentshavet: Ingen 

orientering fordi NP måtte melde forfall. 

vi. Eventuelle øvrige overvåkingsinitiativ. Ingen informasjon 

a) Intet nytt 

• Om arbeid i ICES rettet mot økosystembasert forvaltning. Rapport fra 

WGINOR forventes snart. WGIBAR har møte i samme uke som dette 

møtet. WGICA skal ha møte i mai. 

3. Om sammendragsrapport for grunnlag for revisjon og oppdatering av 

forvaltningsplanene. Det ble orientert om Overvåkingsgruppens bidrag til 

sammendragsrapporten (se vedlagt oppsett). Tilnærming for arbeidet ble drøftet. 

Den vil baseres på gjenbruk og nedkorting av i hovedsak kapittel 3 fra OVGs 

rapporter for årene 2017-2019. Gruppen sluttet seg til at leder av OVG skriver et 

utkast som gruppen får anledning til å kommentere. 

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

orientert om arbeidet basert på vedlagte skriftlige orientering og presentasjon. 

5. Aktivitetsrapport 2018. Utkast til aktivitetsrapport ble godkjent. Rapporten 

(vedlagt) oversendes Styringsgruppen innen 15.02.19.  



6. Statusrapport for Norskehavet. Utkast til rapport ble gjennomgått og videre 

arbeid drøftet. Den videre tidsplanen er: 1. mars: Nye utkast til kapitler sendes 

sekretariatet (kap 4 får frist til 11. mars) 13. mars: Nytt rapportutkast sendes 

OVG. 22. mars: Frist for kommentarer på utkastet. 5. april: Revidert utkast 

sendes OVG. 24.-25. april: Rapporten godkjennes slik at kun redaksjonelle 

endringer gjenstår. 15. mai: Rapporten oversendes Styringsgruppen. 

7. Faglig innlegg: Arctic Spatial Data Infrastucture – et forvaltningsmessig og teknisk 

samarbeid i Arktis, v/ Roy Hellesjø Mellum, Kartverket. Presentasjonen er vedlagt. 

Adressen til portalen hvor en har samlet tilgang til stedfestet informasjon for 

Arktis er https://geoportal.arctic-sdi.org/.  

8. Eventuelt. Ingen saker. 

9. Neste møter. 24.-25. april (Tromsø), 19. september (video) og 12. desember 

(video) 
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