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Utsendt dagsorden godkjent 
 

21. Referat fra forrige møte godkjent 

22. Informasjonssaker 

• Fra sekretariatet 

i. Fra undergruppe for ekspertråd for økologisk tilstand: 

a) Undergruppen består av Eva Ramirez (NIVA), Norman 

Green (NIVA), Per Fauchald (NINA), Cecilie von Quillfeldt 

(NP), Sylvia Frantzen (NIFES), Anne Kirstine Frie (HI) og Per 

Arneberg (HI).  

b) Gruppen har hatt to møter, 22.11.16 og 13.12.16. Sentrale 

saker har vært normativ definisjon av god økologisk tilstand 

og inndeling i hovedøkosystem for hav. Referat fra det 

første møtet er vedlagt. 

c) Medlemmer av overvåkingsgruppen som ikke er med i 

underutvalget, kan delta som observatører på møtene. Så 

langt har Miljødirektoratet (Anne Britt Storeng) og Modulf 

Overvik (Fiskeridirektoratet) deltatt på gruppens møter. 

d) De neste møtene i underutvalget blir: 16. januar, 13.-14. 

februar, 14. mars, 5. april (reservedato) og 28. april. Medlemmer 

av overvåkingsgruppen som ønsker å delta som observatører bes 

gi beskjed til Per Arneberg. Alle møtene holdes på video. 



• Fra redaksjonen i miljøstatus.no 

i. Det arbeides med inngangssider for hver enkelt indikator. Et 

eksempel som viser hvordan disse sidene skal utformes er vedlagt. 

• Fra Faglig forum (Miljødirektoratet) 

i. 16. desember arrangeres innspillsmøte for arbeidet med 

oppdatering av forvaltningsplan for Norskehavet. Det har vært en 

runde med innspill tidligere. Innspillene herfra ligger på 

havforum.no. 

ii. Arbeidsgruppene som skal utarbeid faglig grunnlag for revisjon av 

forvaltningsplanen for Barentshavet, er i gang med arbeidet. 

• Om andre overvåkingsinitiativ 

i. MSFD, OSPAR og JAMP: Intet nytt (Miljødirektoratet) 

ii. MOSJ og CBMP: Intet nytt (NP) 

iii. Norsk-russisk overvåking av Barentshavet: Det har vært avhold to 

seminarer som har arbeidet med utvikling av felles metodikk og 

overvåkingsaktiviteter. Det ene dreide seg om forurensning, det 

andre om sjøfugl (HI) 

iv. Eventuelle øvrige overvåkingsinitiativ: Intet nytt 

• Om arbeid i ICES rettet mot økosystembasert forvaltning: 

i. WGINOR avholdt sitt årlige møte 28. november - 2. desember. 

Rapport for 2016 kommer i januar 2017. 

23. Faglige innlegg:  

• Elena Eriksen (HI) informerte om ICES-gruppen “Working Working Group on the 

Integrated Assessments of the Barents Sea” (WGIBAR). Presentasjonen er 

vedlagt. 

• Cecilie Hansen (HI) informerte om testing av indikatorer ved bruk av 

økosystemmodellen Atlantis. Presentasjonen er vedlagt. 

24. Statusrapport for Barentshavet. Plan for statusrapporten ble vedtatt på forrige 

møte. Det ble lagt frem et detaljert oppsett for rapporten. Vedtak: Statusrapport 

for 2017 om Barentshavet lages som beskrevet i det vedlagte oppsettet. 

25. Eventuelt. Ingen saker. 

26. Neste møter. Neste møter er tirsdag 7. februar (video), onsdag 26.-torsdag 27. 

april (Tromsø), tirsdag 26. september (video) og tirsdag 12. desember 

 

 

Vedlegg   

Referat fra 1. møte i underutvalg hav, ekspertråd økologisk tilstand 

(22.11.16) 
Referat 

undergruppe hav 22.11.16 godkjent.docx
 

Eksempel på inngangsside for indikatorer på miljostatus.no 

Inngang 

enkeltindikatorer, desember 2016.pdf
 



Presentasjon om WGIBAR (Elena Eriksen) 

Om WGIBAR.pdf

 

Presentasjon om testing av indikatorer med økosystemmodellen 

Atlantis (Cecilie Hansen) 
Cecilie Hansen test 

indikatorer med Atlantis.pdf
 

Oppsett for statusrapport Barentshavet 2017 

Innhold ovg 

statusrapport 2017.docx
 

 


