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8. Referat fra forrige møte godkjent 

9. Informasjonssaker 

• Fra sekretariatet 

i. Fra undergruppe for ekspertråd for økologisk tilstand. Rapporten 

med forslag til fagsystem for vurdering av tilstand i norske 

økosystemer er under ferdigstillelse. Rapporten vil bli overlevert til 

klima- og miljøministeren 22. juni. 

• Fra redaksjonen i miljøstatus.no 

i. Over en viss tid har det vært slik at indikatorene ikke har vært 

oppdatert for alle tre havområdene. Det er fortsatt ikke realistisk å 

få dette til. Utover 2017 blir det prioritert å oppdatere 

indikatorene for Nordsjøen/Skagerrak.  

• Fra Faglig forum (Miljødirektoratet) 

i. Neste møte er 2. mai. Det vil bli arbeidet videre med 

arbeidsplanen for det faglige grunnlaget for revisjon av 

forvaltningsplan Barentshavet. På neste møte (12. september) skal 

alle arbeidsgruppene rapportere status for arbeidet. 

• Om andre overvåkingsinitiativ 



i. MSFD, OSPAR og JAMP: (Miljødirektoratet) Innen OSPAR arbeides 

det med intermediate assessment som skal legges frem på 

kommisjonsmøtet i juni. Her er det input fra JAMP og arbeidet vil 

benyttes inn i MSFD. Informasjon på 

https://oap.ospar.org/en/ospar-assessments/intermediate-

assessment-2017/.  

ii. MOSJ og CBMP: (NP) Det har vært møte i fagrådet i MOSJ. Innen 

CBMP gjøres arbeidet med State of the Arctic Marine Biodiversity 

Report (SAMBR) som legges frem på ministermøte 11. mai.  

Informasjon på https://oaarchive.arctic-

council.org/handle/11374/1945.  

iii. Norsk-russisk overvåking av Barentshavet: (HI) Det arbeides videre 

med å utvikle felles metodikk og overvåkingsaktiviteter for 

indikatorer knyttet til forurensning og biodiversitet. Planene for 

årets aktiviteter er enda ikke klare. 

iv. Eventuelle øvrige overvåkingsinitiativ: (NP) Innen CAFF er det også 

kommet en ny SWIPA-rapport (SWIPA = Snow, water, ice, 

permafrost in the Arctic). Informasjon på 

http://www.amap.no/swipa2017. Videre er det publisert ny 

rapport innen AACA (Adaptation actions for a changing arctic). 

Informasjon på https://www.amap.no/adaptation-actions-for-a-

changing-arctic-part-c. 

• Om arbeid i ICES rettet mot økosystembasert forvaltning: 

i. WGIBAR avholdt det årlige møtet 15.-17. mars. Rapporten finnes 

på 

https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20

Group%20Report/SSGIEA/2017/WGIBAR/WGIBAR%202017.pdf. 

WGINOSE avholdt det årlige møtet 13.-17. mars. Rapporten finnes 

på 

http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group

%20Report/SSGIEA/2017/WGINOSE/WGINOSE%202017.pdf.   

10. Orientering om arbeid med vurdering av økologisk tilstand. Det ble orientert om 

arbeidet. Hovedpunkter var (1) inndeling av havområdene i økosystemtyper, (2) 

de syv egenskapene ved økosystemer som tilstand foreslås vurdert ut fra, (3) om 

hvordan enkelte av økosystemindikatorene foreslås utviklet, og (4) om fastsetting 

av referanseverdier og grenseverdier. Presentasjon er vedlagt. Rapporten kan nå 

finnes på 

https://www.regjeringen.no/contentassets/7c4be071791f439b83fa035c03cdfc82

/fagsystem-for-fastsetting-av-god-okologisk-tilstand_2017.pdf.  

11. Statusrapport for Barentshavet. Rapportutkastet ble gjennomgått og ferdigstilt 

til et punkt hvor kun redaksjonelle endringer gjenstod. Den ferdige rapporten er 

vedlagt. 
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12. Eventuelt. Ingen saker. 

13. Neste møter: Torsdag 12. oktober (video) og tirsdag 12. desember (video). 

 
 
Vedlegg   
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