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MANDAT FOR DEN RÅDGIVENDE GRUPPEN FOR OVERVÅKING  

(OVERVÅKINGSGRUPPEN)  

 

 

 

Formål 

Gruppen for overvåking av de marine økosystemene (Overvåkingsgruppen) er en rådgivende 

faggruppe i arbeidet med de helhetlige forvaltningsplanene for Barentshavet – Lofoten, 

Norskehavet og Nordsjøen – Skagerrak. Overvåkingsgruppen skal bidra til god samordning 

og utvikling av overvåkingen i norske havområder, og bidra til en samlet vurdering av tilstand 

og utvikling i de marine økosystemene. 

 

Deltagelse og arbeidsmetode 

Følgende institusjoner skal inviteres til å delta i arbeidet: Havforskningsinstituttet,  

Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet, Meteorologisk institutt, Nasjonalt institutt for 

ernærings- og sjømatforskning, Norges geologiske undersøkelse, Norsk institutt for 

luftforskning, Norsk institutt for naturforskning, Norsk institutt for vannforskning, Norsk 

Polarinstitutt, Oljedirektoratet, Statens Strålevern og Sjøfartsdirektoratet. 

Overvåkingsgruppen skal ledes av Havforskningsinstituttet, som også er sekretariat for 

gruppen. 

 

Overvåkingsgruppen skal sørge for god informasjonsutveksling med Faglig forum, blant 

annet gjennom å invitere representanter og leder/sekretariat fra Faglig forum til å delta på 

møter i Overvåkingsgruppen. 

 

Overvåkingsgruppen kan ved behov knytte til seg annen ekspertise og avgjør i så fall i 

fellesskap hvilke øvrige instanser eller eksterne fagmiljøer som skal inviteres til å delta i deler 

av gruppens arbeid. 

 

 

Arbeidsoppgaver 

 

Overvåkingsgruppen skal:  

 

 Bidra til god samordning i gjennomføringen av overvåking av de marine 

økosystemene i norske havområder knyttet til de helhetlige forvaltningsplanene. 

 

 Sammenstille relevante overvåkingsresultater og vurdere resultatene i forhold til 

indikatorer, referanseverdier og tiltaksgrenser og gi en samlet vurdering av status og 

utvikling. 

 

 Løpende vurdere hvordan indikatorer og referansenivåer fungerer i overvåkingen av 

havområdene, etter behov utvikle nye indikatorer og gjennomføre forbedringer 

innenfor gjeldende kompetanse- og arbeidsfordeling.   

 

 Bidra i utarbeidelsen av faglig grunnlag til oppdateringer og revideringer av de 

helhetlige forvaltningsplanene for havområdene innenfor Overvåkingsgruppens 



29. november 2013 

arbeidsområder, herunder identifisering av kunnskapsbehov. Arbeidet med faglig 

grunnlag for forvaltningsplanene ledes av Faglig forum. 

 

 Bidra til utvikling av overvåkingssystemer og overvåkingsmetodikk for norske 

havområder. 

 

 Ved behov sørge for særskilte faglige utredninger og gjennomføre andre oppdrag fra 

den interdepartementale styringsgruppen. 

 

 Formidle resultater av gruppens faglige arbeid blant annet ved å bidra til nødvendige 

oppdateringer av miljøstatus.no årlig innen 15. februar.   

 

Rapportering 

Overvåkingsgruppen rapporterer til den interdepartementale styringsgruppen med kopi til 

Faglig forum. 

 

Overvåkingsgruppen skal: 

 

 Innen 15. februar 2014 og deretter som hovedregel hvert annet år rapportere om 

utvikling i miljøtilstand i norske havområder. Rapporten kan være i elektronisk 

format. 

 Bidra i utarbeidelsen av faglig grunnlag til oppdateringer og revideringer av 

forvaltningsplanene. 

 Presentere årlige aktivitetsplaner og rapportere kortfattet om status for arbeidet innen 

15. februar. 


