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9. Referat fra forrige møte godkjent 

10. Informasjonssaker 

• 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. Neste møte er 7. mai. Det arbeides med oppfølging av evaluering 

fra forrige faglig grunnlag og forberedelse for neste faglige 

grunnlag (2023). Punkter: 

a) SVO-arbeidet pågår 



b) Det arbeides med nytt metodedokument for 

miljøvurderinger 

c) Det arbeides med metode for vurdering av sårbarhet 

d) Det skal etableres en mal for vurdering av kunnskapsbehov 

som (ønskelig felles for OVG og FF). 

e) Det arbeides med nettsiden, og Havforum vil få nytt navn 

f) Det forventes at mandatet blir justert 

• Om andre overvåkingsinitiativ 

I. MSFD, OSPAR og JAMP: Miljødirektoratet 

a) OSPAR: På møte i biodiversitets-komiteen (BDC) i april 

ble det vedtatt å utvide indikatorsettene for sjøfugl 

og sel. Det er møte i EIHA (gruppe for 

menneskeskapt påvirkning) samme uke som dette 

møtet. På grunn av korona er ministermøtet utsatt 

og det erfares at prosesser forsinkes. I forbindelse 

med QSR 2023 er en i gang med de første 

dataforespørslene. 

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

NP 

a) MOSJ. Det er nødvendig med et møte med 

sekretariatet i OVG om oppdatering av felles 

indikatorer. 

b) Norsk-Russisk havmiljøsamarbeid. Det arbeides 

med et opplegg for å evaluere de 22 felles norsk-

russiske indikatorene for Barentshavet. 

III. Eventuelle øvrige overvåkingsinitiativ: Intet nytt 

• Om arbeid i ICES rettet mot økosystembasert forvaltning. HI 

I. Rapport fra WGIBAR er forventet snart. 

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

orientert om status for arbeidet (se vedlagte presentasjon). For å få 

drøftet nærmere Overvåkingsgruppens involvering i arbeidet, ble det 

varslet at det ville bli innkalt til et ekstra møte i Overvåkingsgruppen for å 

drøfte dette. 

11. Miljøstatusrapport for 2020. Utkastet til rapporten ble gått gjennom og 

nødvendige endringer gjort slik at kun redaksjonelt arbeid gjenstod for 

ferdigstillelse. 

12. Eventuelt. Ingen saker. 

13. Neste møter. 17. september (video) og 10. desember (video) 
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