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1. Referat fra forrige møte sendes ut og godkjennes på sirkulasjon 

2. Informasjonssaker 

• Fra sekretariatet:  

I. Ved HI gjøres det i dag betydelig arbeid med 

økosystemvurderinger i ulike fora, særlig Overvåkingsgruppen og 

ICES-gruppene som er etablert for helhetlige 

økosystemvurderinger for norske havområder (WGINOSE, 

WGINOR og WGIBAR). For å koordinere dette arbeidet bedre, vil 

norske ledere av ICES-gruppene inkluderes i Overvåkingsgruppens 

sekretariat. Det betyr at Elena Eriksen (leder av WGIBAR) og Erik 

Olsen (leder av WGINOSE) vil komme inn i sekretariatet. 

• Fra redaksjonen i miljøstatus.no 



I. Status for indikatorene for Barentshavet ble gjennomgått, og det 

meste er i rute for oppdatering til statusrapporten. 

• Fra Faglig forum (Miljødirektoratet) 

I. Det har vært ett møte siden forrige OVG-møte 5. februar. Det 

jobbes fortsatt videre med oppfølging av evalueringen. I tillegg er 

FF i gang med å legge arbeidsplaner for de neste 4 årene (2020-

2023). 

• Om andre overvåkingsinitiativ 

I. MSFD, OSPAR og JAMP: Miljødirektoratet 

a) OSPAR: Intet nytt siden forrige møte i 

Overvåkingsgruppen. Det jobbes med dokumenter 

som skal legges fram for de ulike komiteene utover 

våren. 

II. MOSJ, CBMP og norsk-russisk overvåking av Barentshavet: 

NP 

a) MOSJ. Neste fagrådsmøte er 6. mai. Det arbeides 

med ny nettside 

b) CBMP.  

a) Den marine gruppen i CBMP har lagt fram 

statusrapport for arbeidet i 2019 og 

arbeidsplan for perioden 2020-21 for 

godkjenning på dette styremøte i CAFF 

februar 2020.  

b) Man har bl.a. diskutert hvordan CBMP-

marin og overvåkingsdata kan brukes både 

innenfor og utenfor Arktisk råd. På møtet i 

Nuuk i november ble det også drøftet 

hvordan man kan sikre tettere integrering 

med de øvrige arbeidsgruppene innenfor 

CBMP. For den neste to-års perioden legges 

det opp til en rekke aktiviteter innenfor de 6 

ulike ekspertnettverkene innenfor 

arbeidsgruppene for fisk, plankton, benthos, 

sjøisbiota, sjøfugl og marine pattedyr.  

c) Norsk-Russisk havmiljøsamarbeid 

a) Hav 1: Skal identifisere typer 

næringsvirksomhet og annen virksomhet 

som kan påvirke Barentshavet. Prosjektet vil 

utgjøre en utvidelse av studier gjort på norsk 

del av Barentshavet til også dekke russisk 

del. Det vil være et møte i Russland i mars 



som koordineres av NP. Verdifulle områder 

i Barentshavet: Fase 1 (Kartlegging) og fase 

2 (forslag til rammeverk) ble utført i 2017 og 

2019. Nå gjenstår fase 3 som gjelder konkret 

identifisering av miljøverdier og særlig 

verdifulle områder. På norsk side tar man 

utgangspunkt i allerede eksisterende 

kunnskap. 

b) Hav 2: Barentsportal. Full oppdatering av 

felles norsk- russisk miljøstatus med 

publisering i 2020 eller første halvdel av 

2021 (også på russisk). 

c) Hav 3: Drøfte miljøkvalitetsmål for ulike 

indikatorer.  

d) Hav 5 (koordineres av Miljødirektoratet): NP 

leder delen som går på status for makro- og 

mikroplast i Barentshavet. I januar var NP, 

Miljødirektoratet og KLD på møte i Moskva 

der de ble enige om en felles statusrapport 

på temaet.  

III. Eventuelle øvrige overvåkingsinitiativ: Intet nytt 

• Om arbeid i ICES rettet mot økosystembasert forvaltning. HI 

I. Intet nytt. 

• Om arbeid med fagsystem for vurdering av økologisk tilstand. Det skal i 

2020 gjøres en operasjonell vurdering for arktisk del av Barentshavet 

samt vurderinger for atlantisk del av Barentshavet og Nordsjøen. Det 

legges opp til å drøfte på møtene i 2020 hvordan fagsystemet kan 

innpasses i Overvåkingsgruppens arbeid og legge frem et forslag om dette 

på møtet i desember. Se ellers vedlagt presentasjon. 

• Om arbeid med indikator for undervannsstøy. Viser til presentasjon 

holdt for Overvåkingsgruppen 20/9-2018. Siden da har Miljødirektoratet 

fått tilgang til data for seismikk fra OD-database for å sammenstille data 

for impulsive-noise-rapportering til OSPAR. Imidlertid viste det seg at det 

var mange manglende data. Norge leverte ikke data til denne indikatoren 

i 2017, men det jobbes for å få til dette.  

• Om forskningsprosjekt om eDNA. Det ble orientert om nytt eDNA 

prosjekt ved HI hvor Overvåkingsgruppen vil ha en rolle med å spille inn 

om forvaltningens behov. Se vedlagt presentasjon. 

3. Metode for identifisering av kunnskapsbehov. Saken ble drøftet uten forslag til 

vedtak. Faglig forum arbeider med det samme og legger vekt på å utarbeide 



kriterier for prioritering av kunnskapsbehov. Det var enighet om at arbeidet må 

koordineres mellom OVG og FF. 

4. Miljøstatusrapport for 2020. Status for arbeidet og videre fremdrift ble 

gjennomgått. 

5. Faglig innlegg. Gisle Andersen fra NORCE presenterte forskningsrapport om 

oppsummering av samfunnsvitenskapelig forskning på forvaltningsplanene. 

Presentasjonen og rapporten er vedlagt. 

6. Årsrapport fra Overvåkingsgruppen. Vedtak: Vedlagt årsrapport oversendes 

Styringsgruppen. 

7. Eventuelt. Ingen saker. 

8. Neste møter. 22.-23. april (Bergen), 17. september (video) og 10. desember 

(video) 

 

 

Vedlegg   
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