Referat fra møte i Overvåkingsgruppen 12. oktober 2017
Godkjent 12.12.17
Video (Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen og Oslo)
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Utsendt dagsorden godkjent med følgende endringer:
• Nytt orienteringspunkt: Om oppfølging av forslag til fagsystem for vurdering av
økologisk tilstand (Miljødirektoratet)
• Innlegg om effektovervåking av havforsuring utgår og erstattes av orientering om
prosjektet Integrated Marine Biosphere Research (IMBeR).
14. Referat fra forrige møte godkjent med en endring (i orientering fra redaksjonen
i miljøstatus.no). Det godkjente referatet er vedlagt.
15. Informasjonssaker
• Fra sekretariatet
i. Årets statusrapport fra Overvåkingsgruppen (om Barentshavet) ble
presentert for Styringsgruppen 14. september. Rapporten ble godt
mottatt. Styringsgruppen fremmet ønske om at
Overvåkingsgruppen også sier noe om fremtidig utvikling i
statusrapportene. Overvåkingsgruppen ble derfor bedt om,
sammen med Faglig forum, å vurdere hvordan det kan utarbeides
scenarier for fremtidig utvikling av tilstand i havområdene.
ii. Gro I. van der Meeren er tilbake i Overvåkingsgruppens sekretariat
etter å ha arbeidet et år som direktør i prosjektet Integrated
Marine Biosphere Research (IMBeR).

•

•

•

•

Om oppfølging av forslag til fagsystem for vurdering av økologisk
tilstand (Miljødirektoratet).
i. Forslag til fagsystem for vurdering av økologisk tilstand i norske
økosystemer ble overlevert KLD i juni 2017.
ii. Miljødirektoratet har fått i oppdrag av KLD å utarbeide et forslag til
oppfølging av dette for havområdene. Arbeidet skal settes i gang
så snart som mulig, og systemet skal være operasjonelt i løpet av
2020. Det vil bli avholdt en workshop høsten 2017 om det videre
arbeidet.
Fra redaksjonen i miljøstatus.no
i. Det arbeides nå med å få oppdatert indikatorene for
Nordsjøen/Skagerrak. Også andre indikatorer blir innkalt for
oppdatering.
ii. Jobber med ny databaseløsning på Miljøstatus som skal gi mer
robust underlag for data/grafikk. Første fase skal være klar før jul.
Fra Faglig forum (Miljødirektoratet)
i. Det arbeides med det faglige grunnlaget for revisjon av
forvaltningsplanen for Barentshavet. I løpet av året skal det
avlegges rapport om aktivitet i sektorene og komme ny versjon av
arealverktøyet. I januar 2018 skal det holdes et seminar om
arbeidet med risiko for akutt forurensning. Overvåkingsgruppens
medlemmer er velkomne til seminaret.
ii. Det er utarbeidet et forslag til arbeidsplan for faglig grunnlag for
oppdatering av forvaltningsplanene for henholdsvis Norskehavet
og Nordsjøen/Skagerrak. Forslaget er at dette skal omfatte rapport
om aktivitet i sektorene, særlig verdifulle og sårbare områder,
måloppnåelse og beskrivelse av status for tiltak. Forslaget er
oversendt Styringsgruppen.
Om andre overvåkingsinitiativ
i. MSFD, OSPAR og JAMP: (Miljødirektoratet)
a) MSFD. EU-kommisjonen har kommet med en ny beslutning
om kriterier og metodologiske standarder for å vurdere
miljøtilstand. Bakgrunnen er at kommisjonen vurderte at
dette var lite koordinert mellom de ulike landene.
Momenter herfra kan være aktuelt for den videre
utviklingen at det norske fagsystemet for vurdering av
økologisk tilstand.
b) OSPAR. Intermediate assessment ble lagt frem i juni. Dette
er en indikatorbasert vurdering som skal dekke hele
OSPAR-området. Fra norsk side har det vært bidratt med
data på indikatorer for sjøfugl og forurensning, men ikke til
øvrige indikatorer for biologisk mangfold. Neste

ii.

iii.

iv.
v.

miljøstatusrapport fra OSPAR skal avlegges i 2023, og det
kan vurderes hvordan det kan bidras med flere indikatorer
fra norsk side da. Mer informasjon om IA 2017 på
https://oap.ospar.org/en/ospar-assessments/intermediateassessment-2017/.
c) JAMP (OSPARs verktøy for å koordinere
overvåkingsprogram). Det nåværende JAMP går ut i 2020,
nytt må etableres frem mot den neste statusvurderingen i
2023.
MOSJ og CBMP: (NP)
a) MOSJ. Ny koordinator ansatt fra 1. september.
b) På fagrådsmøte i MOSJ 11.10.17 ble det besluttet å bestille
et forslag fra sekretariatet om overordnede linjer for hva
MOSJ skal være i fremtiden. Sekretariatet vil nå arbeide
med dette.
c) CBMP. Det er nylig avholdt årsmøte der det har vært
arbeidet videre med hvordan marin overvåking bør legges
opp i fremtiden.
Norsk-russisk overvåking av Barentshavet: (HI) Det arbeides videre
med å utvikle felles metodikk og overvåkingsaktiviteter for
indikatorer knyttet til forurensning og biodiversitet.
Eventuelle øvrige overvåkingsinitiativ. Ingen informasjon.
Prosjekt om bistand til utvikling av forvaltningsplan for russisk del
av Barentshavet, HAV-1. Dette er et prosjekt under den norskrussiske havmiljøgruppen, som igjen ligger under den norskrussiske miljøkommisjonen. Prosjektet har to deler: (1) Om
menneskelige aktiviteter (det skal avholdes et seminar om dette
24.-25. november i St. Petersburg som prosjektgruppen skal delta
på) og (2) Om verdifulle områder (det arbeides med å komme frem
til et sett av felles kriterier for disse).

vi.
• Om arbeid i ICES rettet mot økosystembasert forvaltning. Intet nytt.
16. Faglig innlegg: Metode for scenariebygging, v/Per Arneberg (HI). Det ble
presentert en metode for tverrfaglig scenariebygging. Metoden kan være aktuell
for arbeid med scenarier innenfor forvaltningsplanene. Presentasjonen er
vedlagt.
17. Overvåkingsgruppens arbeidsplan for det faglige grunnlaget for
revisjon/oppdatering
av
forvaltningsplanene
i
2020.
Vedtak:
Overvåkingsgruppens arbeid med det faglige grunnlaget for revisjon og
oppdateringer i 2020 legges opp som beskrevet i den vedlagte planen.
18. Statusrapport for Nordsjøen og Skagerrak. Rapporten skal avlegges til
styringsgruppen tirsdag 15. mai 2018. Vedtak: Innhold i og arbeid med

statusrapporten for Nordsjøen og Skagerrak legges opp som beskrevet i den
vedlagte planen, hvor mindre endringer fremkommet på møtet er tatt inn.
Oppfølgingspunkter: (1) Sekretariatet legger frem et forslag til spesialtema på
neste møte, og (2) Miljødirektoratet avklarer hvordan fremtidsbilder for
forurensing kan utarbeides.
19. Faglig innlegg: Orientering om prosjektet Integrated Marine Biosphere Research
(IMBeR), ved Gro I. van der Meeren (HI). Det ble belyst hvordan IMBeR er
relevant for vurdering av oppnåelse av FNs bærekraftsmål for havområder samt
hvordan IMBeR er bygget opp. Presentasjonen er vedlagt.
20. Eventuelt. Ingen saker.
21. Neste møter. Tirsdag 12. desember (video). Møtene i 2018 legges til 12. februar
(video), 25.-26. april (Oslo), 20. september (video) og 12. desember (video).

Vedlegg
Godkjent referat fra møte 26.-27. april 2017

Referat møte i
overvåkingsgruppen 26-27. april 2017, godkjent 12.10

Presentasjon om metodikk for scenarier
Presentasjon om
scenarier 12.10.17.pdf

Overvåkingsgruppens arbeidsplan for det faglige grunnlaget for
revisjon/oppdatering av forvaltningsplanene i 2020

OVG arb. paln mot
2020.docx

Plan for Overvåkingsgruppens statusrapport for 2018
Plan statusrapport
OVG 2018 12.10.17.doc

Presentasjon om IMBeR
Ukens orientering
Gro 1 nov 2017.pdf

