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Utsendt dagsorden godkjent  
 

22. Referat fra forrige møte godkjent. 

23. Informasjonssaker 

• Fra sekretariatet 

i. Tone Vollen slutter i sekretariatet. Det blir opplyst på neste møte 

hvem som kommer i hennes sted. 

• Fra redaksjonen i miljøstatus.no 

i. Det ble redegjort for status for indikatorene for Nordsjøen og 

Skagerrak. En del er ferdig oppdatert, en del er under arbeid og 

noen er ikke innkalt. Det er også oppdatert noen indikatorer for 

Norskehavet. 

• Om arbeidet med fagsystem for vurdering av økologisk tilstand 

(Miljødirektoratet) 

i. Det ble avholdt en workshop 23. november om det videre arbeidet 

for havområdene. Deltagere var gruppen som gjorde 

utredningsarbeidet for hav og representanter for KLD og 

Miljødirektoratet.  



ii. Hovedpunkter fra oppfølgingen er at det skal (1) gjøres en 

vurdering av hvilke økosystemtyper det er for lite data for og som 

ikke bør prioriteres frem mot 2020, (2) utarbeides forslag til 

indikatorliste for de økosystemtypene hvor dette ikke er gjort (3) 

utarbeide selve indikatorene i detalj. Barentshavet skal prioriteres, 

deretter kommer økosystemtyper i Norskehavet og Nordsjøen. 

iii. Det vil komme et oppdrag til HI om dette fra Miljødirektoratet 

tidlig i 2018. Overvåkingsgruppen vil bli involvert. Informasjon om 

dette vil bli gitt på neste møte. 

• Fra Faglig forum (Miljødirektoratet) 

i. Arbeidsplan for det faglige grunnlaget for revisjon og oppdatering 

av forvaltningsplanene ble godkjent på møte i Faglig forum 20. 

november. Planen ligger på havforum.no. 

ii. Det blir avholdt et seminar om vurdering av risiko for akutt 

forurensing 24. januar hos Miljødirektoratet i Oslo. Det blir videre 

avholdt et innspillsmøte for interessenter knyttet til 

forvaltningsplanene 23. januar samme sted. Formålet er å få frem 

synspunkter om hva som bør inkluderes i det faglige grunnlaget for 

revisjon/oppdatering av planene. Overvåkingsgruppen vil bli 

invitert til å være representert.  

iii. Arbeid med vurdering av samlet påvirkning settes i gang i 2018. 

• Om andre overvåkingsinitiativ 

i. MSFD, OSPAR og JAMP: (Miljødirektoratet)  

a) MSFD. Ikke noe nytt. 

b) OSPAR. I uken før herværende møte, var det møte i ICG-

COBAM (Intersessional Correspondence Group on the 

Coordination and Assessment of Biodiversity Monitoring). 

Det vil bli orientert om dette på neste møte. 

c) JAMP (OSPARs verktøy for å koordinere 

overvåkingsprogram). Ikke noe nytt. 

ii. MOSJ og CBMP: (NP)  

a) MOSJ. Statusrapport for havklima vil bli utgitt tidlig i 2018. 

Rapporten er relevant for det faglige grunnlaget for 

revisjon av forvaltningsplan Barentshavet. Det er videre 

nylig oppdatert flere marine indikatorer. 

b) CBMP. Det er nylig avholdt et møte der det er drøftet 

hvordan det bør rapporteres videre. En mulighet er å ha 

kortere og mer fokuserte rapporter hvor det er lagt større 

vekt på funn i vitenskapelige artikler enn en har gjort så 

langt, noe som vil kunne gjøre rapportene mer anvendelige 

for IPCC.  



c) Innen CBMP skal det etableres en gruppe for kystnære 

områder. Det må avgrenses hva som skal gjøres i 

kystarbeidet og hva som skal ligge i det øvrige marine. 

iii. Norsk-russisk overvåking av Barentshavet: (HI). Det har siden sist 

blitt tildelt midler for å arbeide med felles norsk-russisk rødliste 

samt bifangst av rødlistede arter. 

iv. Eventuelle øvrige overvåkingsinitiativ. Ingen informasjon.  

• Om arbeid i ICES rettet mot økosystembasert forvaltning. Det har siden 

sist blitt avholdt møter i WGINOR (Working group on the integrated 

assessment of the Norwegian Sea) og WGINOSE (Working group on the 

integrated assessment of the North Sea). Det er ikke kommet rapporter 

fra møtene enda. 

24. Faglig innlegg: Miljøgifter i Kveite v/ Bente Nilsen (NIFES). Det ble presentert 

resultater fra et prosjekt på miljøgifter i atlantiske kveite og blåkveite. 

Presentasjonen er vedlagt. Sluttrapport for prosjektet finnes på 

https://nifes.hi.no/report/atlantisk-kveite-sluttrapport/ 

25. Overvåkingsgruppens arbeidsplan for 2018. I drøftelsen ble følgende tatt opp: 

(1) Det er viktig å ha ferdig strategien for utvikling av indikatorsettene i god nok 

tid til at gruppen kan gå gjennom og eventuelt komme med forslag til revisjon av 

indikatorsettene til det faglige grunnlaget for revisjon/oppdatering av 

forvaltningsplanene (leveranse april 2019); (2) I strategien må det foreligge et 

system for prioritering av indikatorer; (3) Det må avklares hvem som skal delta i 

oppfølgingen av fagsystemet for vurdering av økologisk tilstand; (4) Det må 

avklares hvordan informasjon som samles inn om andre overvåkingssystemer skal 

brukes. Arbeidsplanen ble justert ut fra punkt (3). Ad punkt (1) så tas det opp på 

neste møte i Overvåkingsgruppen når strategien skal ferdigstilles. De øvrige 

punktene tas inn der det er relevant for gruppens videre arbeid. Vedtak: 

Overvåkingsgruppens arbeid for 2018 legges opp som beskrevet i den vedlagte 

justerte planen. 

26. Statusrapport for Nordsjøen og Skagerrak. To forhold ble drøftet: (1) Det bør 

inkluderes et kapittel som belyser hvordan det arbeides i MSFD, OSPAR og andre 

relevante internasjonale prosesser med statusvurdering for havområdene som 

OVG dekker. Det ble bestemt at det inkluderes et spesialtemakapittel om dette 

med HI, NP og Miljødirektoratet som ansvarlige; (2) Det ble drøftet hvilke typer 

grenseverdier som skal benyttes for forurensning. Det ble bestemt at det skal 

brukes grenser basert på både risikovurderinger og bakgrunnsnivåer. Gruppen 

som har ansvar for kapittelet om forurensning legger frem et forslag på neste 

møte om dette.  Vedtak: Innholdet i statusrapporten for Nordsjøen og 

Skagerrak legges opp som beskrevet i det vedlagte oppsettet, hvor endringer 

fremkommet på møtet er tatt inn.  

27. Eventuelt. Ingen saker. 

https://nifes.hi.no/report/atlantisk-kveite-sluttrapport/


28. Neste møter. Mandag 12. februar (video), 25.-26. april (Oslo), 20. september 

(video) og 12. desember (video). 

 
 
Vedlegg   

Presentasjon om miljøgifter i Kveite 

Miljøgifter i 

blåkveite og atlantisk kveite-presentasjon for overvåkningsgruppen 12.12.17 (002).pdf
 

Overvåkingsgruppens arbeidsplan for 2018 

Overvåkingsgruppen

s arbeidsplan for 2018.doc
 

Oppsett for Overvåkingsgruppens statusrapport for 2018 

Oppsett OVG 

statusrapport 2018 Nordsjøen_v14.12.17.doc
 

 


