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Utsendt dagsorden godkjent.  
 

1. Utsendt referat godkjent 

2. Informasjonssaker 

• Fra sekretariatet 

i. Arbeidet med statusrapport for Norskehavet går med følgende 

frister: 27. januar skal det foreligge et førsteutkast for 

oppdatering/førstegangspublisering for miljostatus.no av alle 

igangsatte indikatorer for Norskehavet; 24. februar skal det 

foreligge et førsteutkast til alle delkapitler i kap 3; 11. mars skal et 

utkast til hele rapporten foreligge  

ii. På grunn av begrensede ressurser har sekretariatet ikke kapasitet 

til å arbeide med utvikling av påvirkningsindikatorer i det tempoet 

som opprinnelig var planlagt. Det vil derfor nå bli prioritert å 

utvikle for Barentshavet de påvirkningsindikatorene som allerede 

er utviklet og publisert for Nordsjøen og Skagerrak. 

iii. Sekretariatet er i gang med å arbeide med følgende tekster for 

miljøstatus.no: 

a) Korte ingresser for alle indikatorgrupper (f eks fisk) for alle 

tre havområdene 

b) Oppdatere temasider for hvert havområde. 

Overvåkingsgruppen har ansvar for tekst om miljøstatus 

og påvirkning mens Faglig forum tar seg av tekst om tiltak. 

iv. De fagansvarlige for indikatoren ”Bifangst av nise” har vurdert 

kvaliteten på dataene som indikatoren er basert på og konkludert 



med at kvaliteten er for dårlig til å kunne vurdere nivå og trender i 

bifangst. De har derfor bedt om at indikatoren avpubliseres inntil 

data med bedre kvalitet foreligger. Indikatoren blir derfor 

avpublisert inntil videre. 

v. Sekretariatet informerte også om at Havforskningsinstituttets 

økosystemtokt i år vil gå med begrenset dekning så det ikke kan 

inngå i den etablerte økotokt-serien. Dette skyldes disponeringer 

ved Havforskningsinstituttet samt at PINRO ikke har ressurser til å 

kjøre sin del av toktet. Overvåkingsgruppen uttrykte bekymring 

for denne situasjonen fordi toktet er viktig for mange av gruppens 

indikatorer, for å gjøre gode helhetsvurderinger av økosystemet i 

Barentshavet og for mye av den forskningen som er viktig for å 

følge opp kunnskapsbehovene i forvaltningsplanarbeidet. 

Gruppen vil sende en skriftlig henvendelse til 

Havforskningsinstituttet. Denne vil bli sirkulert på e-post. Saken vil 

foreslås tatt opp på neste møte i Faglig forum med sikte på å 

sende en felles henvendelse fra begge gruppene. 

• Fra redaksjonen i miljøstatus.no 

i. Redaksjonen prioriterer nå å få oppdatert indikatorene for 

Norskehavet samt få utviklet og førstegangspublisert indikatoren 

for havforsuring for området. Arbeidet er i rute i den forstand at 

det vil foreligge et førsteutkast for alle disse indikatorene innen 

27. januar.  

• Fra Faglig forum (NP) 

i. Gruppen arbeider med planen for det faglige grunnlaget for 

revisjon av forvaltningsplan for Barentshavet (som ble drøftet i 

dette møtets sak 4). Det lages en flerårig plan for arbeidet til og 

med 2019 og en aktivitetsplan for 2016. Det lages i tillegg mer 

detaljerte planer for hvordan det skal arbeides med ulike tema. 

Arbeidet har kommet langt for disse temaene: 

a) Samlet påvirkning. Det har vært gjort et litteraturstudium 

av aktuelle metoder. Metodikken som er brukt i HELCOM 

peker seg ut som aktuell. I tillegg kan metodikk som testes 

i EU-prosjektet DEVOTES være aktuell. 

b) Rapportering av menneskelig aktivitet. Her har det vært 

arbeidet med å identifisere hva som bør rapporteres årlig 

(og da gjerne i 1. kvartal året etter) og hva som bør 

rapporteres når forvaltningsplanene skal revideres (mer 

omfattende rapportering). 

ii. Som kjent ble forvaltningsplanen for Norskehavet ikke oppdatert 

etter at det faglige grunnlaget for dette var utarbeidet. Det ble 

orientert om to momenter knyttet til dette: 



a)  Rapporten som ble utarbeidet har blitt brukt som 

grunnlag for et kapittel om Norskehavet i den nylig utgitte 

stortingsmeldingen om handlingsplaner for naturmangfold 

(Meld. St. 14 (2015–2016) Natur for livet — Norsk 

handlingsplan for naturmangfold). 

b) Det kom en rekke gode høringsuttalelser til rapporten. 

Disse vil bli fulgt opp av Faglig forum. 

• Om andre overvåkingsinitiativ 

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

møte  

ii. MOSJ (NP). Det er opprettet en nyhetstjeneste. Her vil det bli 

publisert større nyheter fra MOSJ. En kan melde seg på 

nyhetstjenesten på denne lenken: 

http://www.mosj.no/no/om/nyhetsbrev.html. 

iii. CBMP (NP). Intet nytt siden forrige møte. 

iv. Norsk-russisk overvåking av Barentshavet (HI).  

a) I de neste tre årene vil det bli arbeidet med å utvikle felles 

metodikk og overvåkingsaktiviteter. I første rekke vil 

overvåkingen som ligger under den felles indikatoren 

”Forurensning i biota” bli prioritert. 

b) Norman Green nevnte til dette at det kan være ønskelig å 

knytte dette arbeidet til OSPARs arbeid og de protokollene 

som er utviklet her, fordi dette kan øke kvaliteten på 

arbeidet i prosjektet. Russland er så langt ikke knyttet til 

OSPAR. 

v. Eventuelle øvrige overvåkingsinitiativ (alle). Intet nytt siden 

forrige møte. 

• Om arbeid i ICES rettet mot økosystembasert forvaltning (HI). De 

regionale gruppene for helhetlige økosystemvurderinger WGINOR 

(Norskehavet) og WGIBAR (Barentshavet) vil i løpet av kort til avlegge 

sluttrapporter for første treårsperiode. Det er tett kobling mellom 

Overvåkingsgruppen og disse gruppene. Det er viktig for å styrke 

Overvåkingsgruppens arbeid med helhetlige vurderinger og for å bidra 

med data på alle typer menneskelig aktivitet til ICES-gruppene.  

• Fra undergruppen for nye indikatorer om arbeidet med strategi for 

indikatorsettene. Undergruppen går nå i gang med å vurdere ulike 

metoder for utvikling og testing av indikatorsett. Referat fra møte i 

gruppen 9. november er vedlagt. Her er det beskrevet kriteriene som 

brukes i denne vurderingen. 

3. Overvåkingsgruppens årsrapport til Styringsgruppen. Mindre endringer av 

utsendt utkast ble gjort i møtet. Vedtak: ”Vedlagte utkast til årsrapport 

godkjennes og oversendes Styringsgruppen.” 

http://www.mosj.no/no/om/nyhetsbrev.html


4. Plan for arbeid med det faglige grunnlaget for revisjon av forvaltningsplan 

Barentshavet.  

• Planen ble behandlet i Faglig forums møte 14. januar. Endringene gjort i 

dette møtet ble gjort tilgjengelig for Overvåkingsgruppens møte (utkast 

med kommentarer fra dette møtet er vedlagt her). Siden innspill til 

planen gis samlet fra hver institusjon, var dagens møte først og fremst en 

mulighet for å gi innspill fra de medlemmene i Overvåkingsgruppen som 

ikke er medlem av Faglig forum. 

• Det er verd å merke seg at Overvåkingsgruppen skal ha ansvar for vurdering av 

ytre påvirkning. 

• NGU kommenterte at planen ser bra ut og gir mulighet for mer integrert 

rapportering. Ut over dette var det ingen kommentarer fra gruppens 

medlemmer. 

• Cecilie von Quillfeldt (som sitter i Faglig forums sekretariat) utdypet og 

orienterte om følgende: 

i. I stedet for en samlet rapport vil arbeidet publiseres i flere mindre 

rapporter. 

ii. Rapportene skal først og fremst beskrive og vurdere endringer 

siden forrige rapportering. Det er aktuelt å vurdere endringer 

siden 2004 (da grunnlaget for forvaltningsplanen ble laget) og 

2009 (da grunnlaget for oppdateringen ble laget) 

iii. Det skal lages et kort (ca 2 sider) sammendrag fra hver rapport. 

Dersom det har skjedd større endringer fra rapporten ble 

utarbeidet til 2019 (når hele grunnlaget skal være ferdig) kan det 

bli gjort endringer i disse sammendragene. Det er altså ikke 

aktuelt å oppdatere større deler av rapportene i 2019. 

iv. Kunnskapsbehov skal omtales i hver rapport og ikke samlet. Tre 

forhold skal omtales: 

a) Hvordan har mangel på kunnskap påvirket vurderinger og 

utarbeidelse av tekst. 

b) Viktige kunnskapsbehov skal omtales og prioriteres. 

c) Det skal rapporteres hvordan kunnskap har utviklet seg. 

v. Overvåkingsgruppen kan bli bedt om vurderinger av tiltak knyttet 

til overvåking i den reviderte forvaltningsplanen. 

5. Eventuelt 

6. Neste møter. Neste møte er 27. - 28. april Bergen. Viktige saker her blir 

ferdigstillelse av statusrapport for Norskehavet og vedtak strategi. De to øvrige 

møtene i 2016 legges til onsdag 12. oktober og onsdag 7. desember, begge 

gangene på video. 
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