Referat fra møte i Overvåkingsgruppa, 12. november 2009
Møtet ble holdt torsdag 12. november 2009 i Oslo, Forskningsparken i NIVAs lokaler med oppkobling
til én på telefon fra Bergen.
Følgende institusjoner (16) og personer (22) var til stede:
Akvaplan-niva, Nina Mari Jørgensen
Direktoratet for naturforvaltning, Anne Britt Storeng
Fiskeridirektoratet, Sarah Fagertun Eggereide, Eva-Mari Rahkola
Havforskningsinstituttet, Knut Sunnanå, Maria Fossheim, Gro van der Meeren
Havforskningsinstituttet, Are Dommasnes – telefon (Bergen kl 10-12)
Meteorologisk institutt, Eivind Martinsen (kl 10-12)
Norges geologiske undersøkelser, Terje Thorsnes
Norges veterinærhøgskole, Elisabeth Lie
Norsk institutt for ernærings- og sjømatforskning, Amund Måge
Norsk institutt for naturforskning, Svein-Håkon Lorentsen
Norsk institutt for luftforskning, Ole-Anders Braathen
Norsk institutt for vannforskning, Norman Green
Norsk polarinstitutt, Per Arneberg, Cecilie von Quillfeldt
Sjøfartsdirektoratet, Geir H. Hansen
Statens forurensningstilsyn, Christine Daae Olseng, Ragnhild Kluge
Statens strålevern, Anne Lene Brungot
Universitet i Bergen, Truls Johannessen

Møtet ble innledet med en gjennomgang av innkalling og dagsorden. Dagsorden for dette møtet var
Forvaltningsplan Norskehavet, samt vår rapportering til 15. februar og fellesrapporten til 1. april.
Referat fra møte 27. august ble godkjent med Christines merknader og ligger på ftp-serveren.

Forvaltningsplan Norskehavet
Knut presenterte noen tanker om det indikatorbaserte forvaltningssystemet og hvilke konsekvenser
fremleggingen av forvaltningsplanen for Norskehavet har i et slikt system (se ftp-serveren).
Spesielt er det viktig å se på indikatorer som finnes i begge system, for eksempel ungsild (Bh)/sild
(Nh) og avgjøre hvordan vi håndterer rapporteringen av disse? Med tanke på vurderinger som skal
gjøres opp mot revisjonen av Barentshavsplanen er den fremlagte skala for konsekvenskategorier en
viktig sak. Det synes også å være større fokus på biodiversitet i planen for Norskehavet og dette må
ses i sammenheng med oppjustering av miljøverdi.
Av nye tiltak opp mot overvåking er det lagt et større fokus på klimaendringer og forsuring av havet.
Imidlertid vil styringsgruppen ikke gi et nytt mandat til overvåkingsgruppen ut over det som er
skrevet i stortingsmeldingen. Det vil bli sendt et brev der virkeområdet utvides til Norskehavet og
sekretariatet vil sende en merknad til styringsgruppen om å vurdere om deltagelse i gruppen og
tildeling av midler bør uttrykkes mer eksplisitt en i dagens mandat.

Presentasjon av indikatorer på Miljøstatus (miljøstatus.no)
Nina Mari presenterte et forslag til struktur (se ftp-serveren – er også sendt ut). Vi ønsker
tilbakemelding på forslaget og at dette sendes til sekretariatet (v/ Knut) innen 26. november.
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Overvåkingsgruppens rapport
Det var enighet i gruppen om at årets rapport (redusert utgave per 15. februar) skal publiseres på
nett. Dette vil bli gjort på Havforskningsinstituttet sine nettsider og i samarbeid med miljøstatus.no
Innhold vil være nåværende kapittel 4 og et revidert kapittel 5 – samt et sammendrag /
nyhetsartikkel som også legges ut på forskning.no.
Format skal utvikles av sekretariatet i samarbeid med miljøstatus.no og med
kommunikasjonsavdelingen til Havforskningsinstituttet, som også skal produsere andre årlige
rapporter på nett.
Maria redegjorde for status på innmelding av bidrag til indikatorene og det meste ser ut til å være
under kontroll. Fristen er fremdeles 1. desember – send til Maria og Knut.

Norsk-russisk miljørapport
Per ga en kort presentasjon av arbeidet med den felles norsk-russiske miljøstatusrapporten, som vil
være grunnlag for forvaltningsplanen for russisk side av Barentshavet, kanskje opp mot utvikling av
en felles forvaltningsplan. Det er første gang denne rapporten kommer ut, og den vil være et godt
støttedokument for vårt arbeid i overvåkingsguppen.
Det er gjort enn god del økosystemvurderinger i denne rapporten, spesielt opp mot resilience
(management). Rapporten vil bli presentert på møtet i den norsk-russiske miljøkommisjonen 8.
desember i Oslo – og vil deretter være tilgjengelig. (Det er mulig at gruppen vil få en pre-release?)

Miljøverdivurdering og sårbarhetskriterier
Christine presenterte arbeidet i prosjektet Miljøvurdering og sårbarhetskriterier for marine arter og
leveområder (se ftp-serveren). Hun fokuserte på innmelding av brukerbehov og har etter møtet
sendt en henvendelse om tilbakemelding på dette innen 23. november.

Fellesrapport til neste år
Knut innledet til en avklaring av ansvar for de enkelte kapitler i fellesrapporten til neste år der
overvåkingsgruppen har et særlig ansvar. Det syntes som om det manglet avklaring på vesentlige
punkter, selv om vårt bidrag i hovedsak går på følgende:
- Evaluering av indikatorer og økosystem
- Faglige bidrag basert på overvåking
Ut over dette var det noe forvirrende innspill til kapitlene om Menneskelig aktivitet –
Konsekvensbiten under hver påvirkning (tilhører overvåkingsgruppen, til fellesrapporten)
Cecilie har i ettertid laget et dokument som avklarer ansvarsforholdene og dette sendes ut til alle
involverte. Under det som nå blir kapittel 4: ”Påvirkning av miljøtilstanden” vil Overvåkingsgruppen
ha ansvar for underkapitlene om ”Vurdering av konsekvenser”.
Videre vil overvåkingsgruppen ha ansvar/delansvar for hele kapitel 6: ”Tilstanden i økosystemet og
menneskelig påvirkning” der kapittel 6.2 er ”Grunnlaget for evalueringen av økosystemet: De enkelte
indikatorene” (hele ansvaret) og kapittel 6.3 er ”Samlede konsekvenser i økosystemet” der ansvaret i
hovedsak faller på overvåkingsgruppen og arbeidsgruppen som er opprettet på samlede
konsekvenser (ledes av HI), men med innspill fra de to andre gruppene. Kapitlene 6.4 ”Evaluering av
tilstanden i økosystemet” og 6.4 ”Evaluering av selve overvåkingsprogrammet” er
overvåkingsgruppens ansvar.
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Videre vil overvåkingsgruppen bidra inn i evalueringen av forvaltningsplanprosessen samt lever
vedlegg til rapporten, bl.a. trykket versjon av alle indikatorene (vårt kapittel 4).
Endelig versjon av innholdsfortegnelse i fellesrapporten og ansvarsfordeling legges ut på ftp-serveren
når dokumentene er klare fra Faglig forum.

Neste møte
Neste møte holdes mandag 18. januar 2010 i Tromsø. Dette blir et
videomøte.

Referat

Indikatorworkshop – planleggingsmøte fre. 13. nov.
Til stede (som dagen før): Anne Britt, Sarah, Eva-Mari, Knut, Mari, Svein-Håkon, Ole-Anders, Norman,
Per, Christine, Anne Lene, Truls, og Amund (på video fra Odda). Ikke til stede i går, men i dag: Jens H.
Koefoed (Sjøfartsdirektoratet).
Knut introduserte bakgrunn og tema for workshop’en. Hovedsaken er å finne en form på
workshop’en som gir oss nye innspill til utvikling av eksisterende indikatorer og evt valg av nye
indikatorer med hovedvekt på eksisterende overvåking som kan benyttes.
Det var enighet om å nedsette en gruppe for å planlegge workshop’en og følge opp indikatorarbeidet
frem til revisjonen av forvaltningsplanen – og videre fremover. Gruppen vil bestå av Knut (leder),
Anne Britt, Svein-Håkon, Per, Christine + en fra risikogruppen.
Det ble gitt en presentasjon av problemet med havforsuring av Truls. Dette vil bli en ny indikator som
har fått stor fokus i senere tid i relasjon til effekter av klimaendring.
Det er enighet om at det særlig er to tema der vi mangler indikatorer. Disse er Påvirkningsindikatorer
og Effektindikatorer.
Spørsmål som ble stilt og som planleggingsgruppen må svare på er: Hva har vi? Hva trenger vi? Hvor
er de store hullene? Og hva skal vi prioritere? Hva har EU gjort mhp indikatorer?
Gruppens arbeid må fokusere på:
Program – Bestilling – Gruppearbeid - Plenum
Det må sendes ut en kort notis om indikatorworkshop’en – snarest!
Innen 7. desember – forslag til hvem vi skal invitere.
Innen 10. Desember – utsending av program og invitasjon.

PS! Maria er på ferie fom fredag 20. november tom mandag 7. Desember, så send alle henvendelser
til både Knut og Maria.
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