
Referat fra møte i Overvåkingsgruppen 12. februar 2018 
Godkjent 25.04.18 
 
Video (Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen og Oslo) 
 
Deltagere: 
 

Navn Institusjon 

Modulf Overvik Fiskeridirektoratet 

Sylvia Frantzen Havforskningsinstituttet (tidligere NIFES) 

Øystein Leiknes Miljødirektoratet 

Hanne-Grete Nilsen Miljødirektoratet (Faglig forum) 

Gunnar Skotte Miljødirektoratet 

Kristine Orset Stene Miljøstatus 

Norman Green NIVA 

Eldbjørg S. Heimstad NILU 

André Jensen Oljedirektoratet 

Ida Kessel Nordgård Norsk Polarinstitutt 

Hilde-Kristin Skjerdal Statens strålevern 

Margaret McBride Havforskningsinstituttet, OVG sekretariat 

Gro I. van der Meeren Havforskningsinstituttet, OVG sekretariat 

Josefina Johansson Havforskningsinstituttet, OVG sekretariat 

Bjørn Einar Grøsvik Havforskningsinstituttet, OVG sekretariat 

Per Arneberg Havforskningsinstituttet, OVG sekretariat 

 
Utsendt dagsorden godkjent.  
 

1. Referat fra forrige møte godkjent. 

2. Informasjonssaker 

• Fra sekretariatet 

i. Margaret McBride tar over Tone Vollens oppgaver i sekretariatet 

knyttet til indikatorene. Josefina Johansson tar over øvrige 

oppgaver som sekretær. 

ii. Det ble orientert om møte deler av sekretariatet og OVG hadde 

med representanter for Norsk olje og gass og Statoil 30.01.18. 

Møtet kom i stand etter henvendelse fra Norsk olje og gass. 

Hovedpunkter fra møtet: 

a) Det ble orientert om oljeindustriens miljøovervåking. Mye 

data herfra er gjort fritt tilgjengelige gjennom MOD. Det 

har vært kontakt med Norsk marint datasenter om 

overføring av data dit. Norsk olje og gass kan være 

behjelpelige med å tilrettelegge data for bruk. 

b) Det ble orientert om faglig miljøarbeid i oljenæringen og 

hva den kan bidra med til ulike problemstillinger. Det 



arbeides med en liste over studier som er vurdert som 

relevante og som vil bli oversendt OVG og Faglig forum. 

Hovedpunkter fra tilbakemelding fra OVG på denne 

orienteringen: 

a) Det ble problematisert hvordan kontakten mellom 

interessenter og OVG bør være. Et synspunkt var at 

kontakten bør gå gjennom fagdirektoratene. Et annet var at 

det bør sjekkes ut med Styringsgruppen hvordan dette 

gjøres. Fra Hanne-Grete ble det orientert om drøftelser om 

Faglig forums kontakt med interessenter. Her kan det være 

aktuelt at interessenter kan kommentere på rapporter som 

er godkjent av Faglig forum samt møter med forumet 

og/eller sekretariatet. 

iii. Om arbeidet med fagsystem for vurdering av økologisk tilstand. 

a) Det er under utarbeidelse en plan for det videre arbeidet 

med systemet. OVG skal uttale seg om planen. Den sendes 

til gruppen for innspill. 

• Fra redaksjonen i miljøstatus.no 

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

Skagerrak. Det gjenstår fortsatt noen indikatorer før alt er 

oppdatert. 

• Fra Faglig forum (Miljødirektoratet) 

i. Det ble avholdt et innspillsmøte for interessenter 23.01.18. Det var 

godt fremmøte av ulike interesseorganisasjoner, og flere av dem 

ønsker sterkere medvirkning. Oppsummering og presentasjoner 

ligger på havforum.no. 

ii. Det ble avholdt et seminar 24.01.18 for Faglig forum og 

Styringsgruppen om vurdering av risiko knyttet til akutt 

forurensning. Her ble det orientert om pågående og planlagt 

arbeid knyttet til akutt forurensning og relevante tema for 

rapportering inn i faggrunnlaget.  

iii. Det ble avholdt møte i Faglig forum 25.01.18. Viktige saker som ble 

drøftet var aktivitetsrapporten, målevaluering og involvering av 

interessenter. 

• Om andre overvåkingsinitiativ 

i. MSFD, OSPAR og JAMP: (Miljødirektoratet)  

a) MSFD. Ikke noe nytt. 

b) OSPAR. Biomangfoldkomiteen i OSPAR har møte medio 

februar. Det er aktuelt å informere til OSPAR om arbeidet 

med det norske fagsystemet for vurdering økologisk 

tilstand. Norman la til informasjon om CEMP (OSPARs 



Coordinated Environmental Monitoring Programme). Det kan 

være viktig at data leveres inn her for å gjøre dem tilgjengelige. 

c) JAMP (OSPARs verktøy for å koordinere 

overvåkingsprogram). Ikke noe nytt. 

ii. MOSJ, CBMP og Norsk-russisk overvåking av Barentshavet: (NP)  

a) MOSJ. Det arbeides i 2018 med hvordan MOSJ skal utvikles 

videre. 

b) CBMP. Det arbeides med en strategi for 2018-2020.  

c) Norsk-russisk overvåking. Det arbeides med to tema nå: 

Sårbare og truede arter og forurensing i isavhengige 

sjøpattedyr 

iii. Eventuelle øvrige overvåkingsinitiativ. Ingen informasjon.  

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

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

assessment of the Barents Sea). 

3. Faglig innlegg: Om hvordan menneskeskapt støy påvirker dyr i havet og om 

rådgivning for seismikk med hensyn til gyting i fiskebestander. Ved Lise Doksæter 

Sivle (HI). Presentasjonen er vedlagt. 

4. Aktivitetsrapport for 2017 fra Overvåkingsgruppen til Styringsgruppen. 

Overvåkingsgruppen skal innen 15. februar hvert år rapportere til 

Styringsgruppen om fjorårets aktiviteter. Vedtak: Vedlagte aktivitetsrapport 

oversendes Styringsgruppen. 

5. Statusrapport for Nordsjøen og Skagerrak. Utkast til rapporten ble gått gjennom 

og videre arbeid avtalt.  

6. Eventuelt. Ingen saker. 

7. Neste møter. 25.-26. april (Oslo), 20. september (video) og 12. desember (video). 

 
 
Vedlegg   

Presentasjon om effekter av menneskeskapt støy og rådgiving 

knyttet til seismikk 
Seismikk 12.02.18 

Lise Sivle.pdf
 

Aktivitetsrapport for Overvåkingsgruppen for 2017 

Årsrapport 

overvåkingsgruppen 2018.doc
 

 


