
Referat fra møte i Overvåkingsgruppen 25. april 2019 
Tromsø, Havforskningsinstituttet, med video til Oslo 

Godkjent 25.09.19 

Deltagere: 

Navn Institusjon 

Hilde Kristin Skjerdal Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 

Modulf Overvik Fiskeridirektoratet 

Øystein Leiknes Miljødirektoratet 

Norman Green (video)  NIVA 

Cecilie von Quillfeldt Norsk Polarinstitutt  

André F. Jensen Oljedirektoratet 

Gro van der Meeren Havforskningsinstituttet, OVG sekretariat 

Anne Kristine Frie Havforskningsinstituttet, OVG sekretariat 

Ida Vee Havforskningsinstituttet, OVG sekretariat 

Sylvia Frantzen Havforskningsinstituttet, OVG sekretariat 

Per Arneberg Havforskningsinstituttet, OVG sekretariat 

 

Utsendt dagsorden godkjent.  

10. Referat fra forrige møte godkjent. 

11. Informasjonssaker 

• Fra sekretariatet: Ingen 

• Fra redaksjonen i miljøstatus.no 

I. Indikatorer for Norskehavet vil bli publisert innen 15. mai.   

II. Det vil bli utført forkorting av indeks og ingresser, samt nytt 

design av miljøstatus.no fra 5. juni. Sekretariatet har ansvaret for 

å kontakte forfatterne.  

• Fra Faglig forum (Miljødirektoratet) 

I. Det arbeides med siste oppdatering av det faglige grunnlaget av 

forvaltningsplanene. Frist for ferdigstillelse er 30. april. 

II. Det vil bli avholdt en innspillskonferanse i Tromsø 28. mai hvor det 

faglige grunnlaget skal presenteres. Det er også lagt opp til 

paneldebatt. Per Arneberg skal blant annet presentere status på 

havområdene med fokus på effekt av klimaendringer. Punktliste 

vil bli sendt ut.  



• Om andre overvåkingsinitiativ 

I. MSFD, OSPAR og JAMP: Miljødirektoratet 

a) Det vil bli holdt en workshop på bifangst 3.-5. 

september i København i regi av OSPAR. 

Workshopen vil dekke metodeutvikling for 

vurdering av bifangst for sjøpattedyr og sjøfugl. 

Eksperter og de ulike sektorene som sitter med 

reguleringen av bifangst vil bli invitert. 

b) Det vil også bli holdt en workshop i Edinburgh om 

tareskog i regi av ICG-POSH med fokus på 

metodeutvikling. 

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

NP 

a) MOSJ 

a) I anledning av at det er 20 år siden MOSJ ble 

etablert, vil det vil bli holdt en 

jubileumskonferanse 9. oktober.  

b) Det blir avholdt fagmøte 7. mai om 

kulturminner.  

c) To nyansatte: Lisa Helgason, som blir 

temaansvarlig på miljøavgift, og Hanne 

Jonsen, som får ansvar for sjøfugl.  

b) CBMP 

a) Det er uklart hvor høstens møte skal holdes. 

Møtet skal fokusere på fremtidige utsikter 

og ikke generell oppfølging.  

c) Norsk-Russisk overvåking av Barentshavet 

a) Prosjektet er videreført og midler tildelt.  

b) Det vil være fokus på miljøkvalitetsmål og 

oppfølging av indikatorer.  

c) Fra russisks side er det ønske om en 

forvaltningsplan for deres del av 

Barentshavet. Før dette kan etableres, må et 

regelverk være på plass. 

III. Eventuelle øvrige overvåkingsinitiativ: Alle 

a) DSA 

a) Det vil kjøres et tokt i Norskehavet med bruk 

av ROV for å inspisere tilstanden den sunkne 

ubåten Komsomolets. Fra norsk side vil HI 

og DSA delta.  

b) NIVA  



a) Publikasjoner om tilstand i indre Oslo 

Oslofjord for årene 1990-91, -94, -97, og -

2000 blir gått gjennom. Det har vært 

regelmessig overvåking siden 2008. 

c) WGICA (ICES) 

a) Begynner ny treårig syklus med møte 7. mai 

– 9.mai. 

• Om arbeid i ICES rettet mot økosystembasert forvaltning. HI 

I. WGINOR  

a) Rapport for 2018 er publisert. 

b) Gruppen vil utvikle metodene for helhetlige 

økosystemvurderinger ved å: 

i. Utvikle operasjonelle produkter: 

i. Modul for varsling av utvikling i havklima 

ii. Analyse av fremtidig og fortidig utvikling i 

økosystemet ved hjelp av 

næringsnettbaserte økosystemmodeller. 

iii. Rammeverk for varsling av signaler som 

forvaltninger bør være oppmerksomme på. 

ii. Gjennomføre gjentatte undersøkelser blant 

interessenter om problemstillinger gruppen bør ta 

opp (har allerede blitt gjennomført blant norske 

interessenter). 

12. Om Overvåkingsgruppens nettsider. Forslag til endringer ble lagt frem. Det er 

ønske fra gruppen om å publisere endringene for så å komme med 

tilbakemeldinger. 

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

orientert om status for arbeidet: 

• Rapport fra pilotstudiene skal avlegges 30. mai. Det vil avlegges to 

rapporter, en fra de to gruppene som har kjørt pilotene for henholdsvis 

arktisk del av Barentshavet og arktisk tundra og en fra gruppen som har 

kjørt piloten for øvrige terrestriske systemer i Trøndelag. 

• Det vil foreligge to forslag til metode som fagsystemet kan baseres på, 

fagpanelmetoden og indeksmetoden. 

• Resultatene fra de ulike pilotene kan lese ut av rapportene, om er 

tilgjengelige på https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2600003 

(pilot hav og arktisk tundra) og https://brage.nina.no/nina-

xmlui/handle/11250/2599977 (øvrige terrestriske systemer). 

Fagpanelmetoden er beskrevet i den første rapporten, indeksmetoden i 

den andre. 

https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2600003
https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2599977
https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2599977


• Det vil avholdes et seminar i Oslo 12.-13. juni hvor resultatene fra 

pilotene blir presentert og drøftet. 

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

arbeid drøftet. Den videre tidsplanen er: 29. april: Fra hovedforfatter til OVG-

sekretariat 2. mai: Til forfatterne 6. mai: Tilbake til OVG-sekretariat etter utsjekk 

fra forfattere. 7. mai: Til OVG for utsjekk. 9. mai: Første kommentarer fra OVG. 

15. mai: Rapporten oversendes Styringsgruppen. 

15. Faglig innlegg: Ikke innlegg på dette møtet. 

16. Eventuelt. Ingen saker. 

17. Neste møter. 19. september (video) og 12. desember (video) 

 

 


