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1. Referat fra forrige møte godkjent.
2. Informasjonssaker
• Fra sekretariatet
Fra undergruppe for ekspertråd for økologisk tilstand.
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). Undergruppen har hatt tre møter. Det har
blitt utarbeidet en inndeling av havområdene i
økosystemtyper. Videre har det blitt utarbeidet et
rammeverk for en definisjon av god økologisk status.
Undergruppen skal i neste møte (13.-14. februar) anvende
dette rammeverket på ett eller to økosystemtypene.
Referater fra de tre første møtene i undergruppen er
vedlagt.
Fra redaksjonen i miljøstatus.no De fleste av de 42 Barentshavindikatorene er oppdatert av forfatter og levert til
miljøstatusredaksjonen. Flere er allerede publisert, mange vil sendes ut
på utsjekk i løpet av februar og mars. Det ble også orientert om intern
omorganisering og kommende gjennomgang og konsolidering av
Miljødirektoratets nettstedsportefølje.
Fra Faglig forum
i. En workshop i tilknytting til arealverktøy ble arrangert 24 januar.
ii. Oppdatering av Forvaltningsplanen for Norskehaveter sendt på en
departementshøring.
iii. Aktivitetsbeskrivelse for Barentshavet skal foreligge i løpet av
2017 og vil sammen med rapporten fra OVG være sentrale
rapporter som annet arbeid skal bygge på. .
iv. Arbeidsgruppa for samlet påvirkning som ledes av HI har fram til
nå hatt som oppgave å komme fram til en metodikk for det videre
arbeidet. Metoden vil bygge videre på det man landet på for
tilsvarende arbeid under forv planen for Nordsjøen. OVG vil bli
koblet på arbeidet med å foreta an vurdering av den samlede
påvirkningen når arbeidet starter opp.
v. Det jobbes med en tiltakstabell fra Barentshavet basert på de
tiltakene som forvaltningsplanen trekker frem.
vi. Årsrapport 2016 er klar for oversendelse til styringsgruppa.
foreligger.
vii. Neste møte 2 mai i Trondheim.
Om andre overvåkingsinitiativ
i. MSFD, OSPAR og JAMP: intet nytt
ii. MOSJ og CBMP: CBMP har leveranse i mai. MOSJ-Miljostatus skal
utvikle strandsøppelindikator med OSPAR metodikk, Nina
Jørgensen NP er kontakt. Panteplankton indikator-MOSJ er under
utvikling. Polartorsk er ny indikator hos MOSJ.
iii. Norsk-russisk overvåking av Barentshavet: Det jobbes videre med
felles overvåking av sjøfugl, forurensning, truede og sårbare arter

•

og naturtyper, isavhengige arter og sjøis. For 2017 er det søkt om
midler fra KMD. I 2016 ble det jobbet med sjøfugl og forurensing.
iv. Eventuelle øvrige overvåkingsinitiativ: intet nytt
Om arbeid i ICES rettet mot økosystembasert forvaltning: HI, WGIBAR
har møte i Murmansk i mars 2017. Her vil det bli anledning til å stile
spørsmål som vil kunne besvare temaer som går inn i rapport for
helhetlige vurderinger av økosystem Barentshavet. Denne måten at
jobbe på i førbindelse med forvaltningsplansarbeidet blir gjort for første
gang nå i Murmansk.

3. Faglig innlegg:
• «Om innføring av fremmede arter gjennom akvakultur og begroing på
skip og oljeinstallasjoner – er dagens regelverk tilstrekkelig?» Vivian
Husa, HI.
• «Om økosystemtjenester i forvaltningsplanarbeidet», Guro Børnes
Ringlund, Miljødirektoratet. En arbeidsgruppe skal se på hvordan man
kan
bruke
økosystemtjenestetilnærming
i
revideringen
av
forvaltningsplan
Barentshavet-Lofoten.
Arbeidsgruppen
ønsker
overvåkingsgruppens vurdering av foreslåtte tema (torsk, makrell,
sjøpattedyr (spekkhogger), snøkrabbe, korallrev (lophelia) og
sjøfugl(lunde)). Notat og presentasjon er vedlagt, samt innspill fra
overvåkingsgruppen.
4. Statusrapport for Barentshavet. Arbeidet med rapporten er kommet i gang og
utkast foreligger for noen kapitler. Status for arbeidet ble gått igjennom og
frister for leveranser av delkapitler er avklart. Det vil bli sendt ut et utkast før 8.
mars slik at det blir mulig å legge inn kommentarer før det sendes ut et
andreutkast på flere delkapitler.
5. Arbeidsplan 2017. Vedtak: Utsendt arbeidsplan for 2017 godkjennes
6. Aktivitetsrapport 2016. Vedtak: Den utsendte aktivitetsrapporten godkjennes
med endringer satt inn under møtet og oversendes styringsgruppen.
7. Neste møter. Neste møter er onsdag 26.-torsdag 27. april (Tromsø), tirsdag 26.
september (video) og tirsdag 12. desember (video).

Vedlegg
Vedleggene er tatt ut fordi utsendelsen ellers ville blitt for stor. Vedleggene er de samme
som sendt ut med referatet tidligere.

