Referat fra møte i Overvåkingsgruppen, 20. oktober 2011
Møtet ble holdt torsdag 20. oktober kl. 2011 hos Havforskningsinstituttet i Tromsø, med
video til Oslo, Bergen, Trondheim og Odda.
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Velkommen, dagsorden, referat fra forrige møte v/ Knut Sunnanå
Møtet ble innledet med gjennomgang av dagsorden. Referat fra møtet 25. mai ble godkjent
med noen endringer og tillegg.

Informasjon fra sekretariatet v/Tone Vollen
Erfaringer fra publisering av indikatorer og evaluering Barentshavet hos miljøstatus.no
Det har vært veldig godt samarbeid mellom sekretariatet og miljøstatus, men prosessen har
vært svært tidkrevende. Miljøstatus har stått for språkvasking av ferdige tekster, framstilling
av figurer og kart samt selve publiseringen. Sekretariatet har stått for kontakten med
forfatterne og noe redigering. Alle forfattere har sett igjennom og godkjent den endelige
versjonen av tekst og figurer som publiseres.
På grunn av tidspress er indikatorer publisert på samme plass i web-strukturen hos miljøstatus
som i 2010, selv om denne er vanskelig å finne fram til. Dette vil bli forandret seinere.
Når Norskehavsindikatorer skal publiseres er det ønske fra sekretariatet at miljøstatus står for
den direkte kontakten med forfatterne, og at sekretariatet holdes informert ved å stå som
kopimottaker på mailutvekslinger.

Punkter på arbeidsplan som ikke er klare. v/ Tone Vollen, sekretariatet
- Arbeidsdokument status på indikatorer Barentshavet. Sekretariatet har ikke hatt tid til å se
på dette, utsettes til april 2012.
- Arbeidsdokument på ”vanskelige” indikatorer Norskehavet. Sekretariatet har ikke hatt tid
til å se på dette, utsettes til april 2012.
- Rapport om koordinering av overåking (del 2). Sekretariatet har ikke ferdigstilt dette, dels
fordi det foregår parallelle prosesser i andre miljøer. Utsettes. En statusgjennomgang
gjøres på møtet i januar 2012, og da tas det en avgjørelse på prosessen videre.
- Statistikk på indikatorer. Arbeidet utsettes til april 2012.
Overvåkingsgruppens nettside v/Tone Vollen, sekretariatet
En foreløpig versjon av Overvåkingsgruppens nettside hos imr.no ble presentert. Tekster og
struktur oppdateres løpende utover høsten. Siden tenkes bygd ut med ”sharepoint-løsning” for
dokumentutveksling så snart en slik er tilgjengelig.
Siden vil bli publisert innen 14 dager etter møtet slik at alle overvåkingsgruppemedlemmer får
tilgang. URL-adresse til siden vil bli www.imr.no/overvakingsgruppen eller
www.imr.no/overvaakingsgruppen.
Kommentarer fra gruppen:
- Det er ønskelig med en mer utfyllende tittel enn bare ”Overvåkingsgruppen”
- En sharepointløsning kan ha for høy brukerterskel til å være effektiv
- Mandatet legges ut, og siden sørger for å rapportere på mandatpunkter
- Sidene utvides med ”samarbeid med Russland”
Samarbeid med Russland
Knut informerte om de norsk russiske kommisjonene for fiskerier og miljø og referte fra
arbeidet i fiskerikommisjonen som hadde møte i Kaliningrad. Videre informerte han om
arbeidet i havmiljøprosjektene der det er et spesielt fokus på mulighet for utvikling av en
russisk forvaltningsplan.
Per informerte videre om miljøsamarbeidet Norge-Russland. Det skal arrangeres en workshop
midten av november på indikatorer hvor det vil bli laget en tenativ liste av indikatorer og
miljøkvalitetsmål. Per vil ta utgangspunkt overvåkingsgruppens indikatorer, samt diskusjoner
fra overvåkingsgruppen.
Gruppen savnet bedre informasjon om Russlandsamarbeidet. Knut og Per vil sørge for at
orientering om framdrift og status sendes løpende til overvåkingsgruppens medlemmer.
Arbeidsplaner for prosjektene under Norsk-Russisk Havmiljøkommisjon skal også sendes ut
til gruppemedlemmene og det vil bli en egen del på nettsidene om dette samarbeidet
Amund Måge orienterte om NIFES og Veterinærinstituttets besøk hos det sentrale russiske
laboratoriet som gjør analyser på sjømattrygghet. Et tilsvarende besøk fra russerne hos NIFES
ventes før jul.
Leder for sekretariatet
Det er satt i gang et arbeid ved Havforskningsinstituttet for å finne en ny leder for
sekretariatet.

Indikatorer, videre arbeid.
Eksisterende og nye indikatorer og samkjøring av prosesser mellom forvaltningsområdene
Sekretariatets gjennomgang av Barentshavsindikatorene til april 2012 vil gi et godt grunnlag
for å vurdere veien videre.
Som ledd i arbeidet fram mot en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak
arrangeres en workshop på indikatorer 7.-8. november hos Klif i Oslo. Sekretariatet i OG
deltar slik at prosessene samkjøres. Det vil legges spesiell fokus på effekt- og
påvirkningsindikatorer. Det vil være en fordel med indikatorer som kan fungere for alle
havområder og dette vil bli fulgt opp av sekretariatet.
Overvåkingsgruppen har bedt om at risikogruppens aktivitetsrapportering utvikles som
indikatorer, men det er usikkert om dette vil være mulig. Et eksempel er fiskeriaktivitet, hvor
det forventes en kartbasert aktivitetsrapportering. Styringsgruppen ser det heller for seg som
en fyldig rapportering fra risikogruppen. Overvåkingsgruppen forholder seg passive inntil
man ser hva utviklingen blir.
Pdf-rapport
Det er for tiden ikke mulig å få generert en automatisk pdf-rapport av sidene som ligger på
miljøstatus.
Flere savner en pdf- rapport. Faglig Forum ønsker også at det produseres en pdf-rapport ved
start av rapportering og til de 5-årige oppdateringene. Overvåkingsgruppen lager en pdfrapport av førstegangsrapporteringen av Norskehavsindikatorer og -evalueringen i tillegg til
publiseringen på miljøstatus.no.

Orientering fra møter i Faglig Forum Barentshavet og Norskehavet 4.-5. oktober 2011
v/Knut Sunnanå
Det ble avholdt møte i Faglig Forum Barentshavet og Norskehavet i Tromsø henholdsvis 4.
og 5. oktober 2011. Det ble også holdt et fellesmøte mellom sekretariatene Faglig Forum
Barentshavet, Faglig Forum Norskehavet, Risikogruppen og Overvåkingsgruppen.
Knut orienterte fra disse møtene og det vises til referatene fra de to faglige forumer for mer
informasjon. Det vil bli sendt ut både referater og aktivitetsplaner til overvåkingsgruppen.

Overvåkingsgruppens arbeidsprosess videre
Rapportering
En god del rapportering fra sekretariatet til gruppen har blitt utsatt pga stort arbeidspress. Det
som ikke er gjort skal følges opp.
Overvåkingsgruppen skal levere Aktivitetsrapport (for det som er gjort) og arbeidsplan (for
videre arbeid) til styringsgruppen innen 15. februar 2012. Utkast gjøres klart til møtet i januar
slik at gruppen kan komme med innspill.
Overvåkingsgruppen mener det er viktig å få en dialog med styringsgruppen i etterkant, enten
ved at sekretariatet møter i styringsgruppen eller helst at en representant fra styringsgruppen
kommer til overvåkingsgruppens møter.

Styringsgruppen ønsker også å få referatene fra overvåkingsgruppen.
Møtesyklus for overvåkingsgruppen
Tre årlige møter.
1) Midten av januar. Dette møtet er fast pga rapporteringen i midten av februar.
2) Vårmøte. Legges så tidlig som mulig etter påske (april).
3) Høstmøte. Seint i oktober pga. mye tokt og feltarbeid og div. møteaktivitet etter
sommerferien.
Det vil bli en god arbeidsperiode mellom april- og oktobermøtet.
Indikatorer og evaluering Norskehavet
Før januarmøtet skal flest mulig indikatorer for Norskehavet være klare til publisering, og
utkast til evalueringstekst skal skrives slik at den kan gjennomgås før møtet. Det er ønske om
et ”indikatorslipp” tilsvarende det vi gjorde i oktober. Om indikatorer publiseres fortløpende
eller samtidig avhenger av om hva som er praktisk mulig hos miljøstatus.no.
Mange indikatorer for Norskehavet er allerede rapportert. Frist for tekstinnlevering til ikke
allerede rapporterte, men ”rapporterbare”, indikatorer settes til 1. desember 2011.
Oppdatering av eksisterende indikatorer/evaluering
Man ser for seg en løpende oppdatering av eksisterende indikatorer. Når faglig innhold er på
plass sendes teksten til overvåkingsgruppen pr e-post for godkjenning. Det gis 14 dager
tidsfrist for tilbakemelding, medlemmene gir beskjed dersom mer tid er nødvendig.
Nye oppgaver
Faglig Forum Norskehavet: Overvåkingsgruppen ventes å bidra med et kapittel i
oppdateringen av forvaltningsplan Norskehavet. Oppdatert forvaltningsplan skal foreligge i
2014, det betyr at mye av arbeidet skal gjøres i 2013.
Det kom forslag om at overvåkingsgruppen bør se nærmere på prosessene med indikatorer i
andre fora som Norge-Russland samarbeidet, Arktisk råd, ICES, havmiljødirektivet osv. Det
er litt uklart om dette er overvåkingsgruppas eller FF sin jobb, men dette vil bli fulgt opp.

Oppdatering av arbeidsplan
Arbeidsplanen ble oppdatert (se vedlegg).

Eventuelt
Ingen saker på eventuelt

Neste møte 17.-18. januar 2012, Bergen, NIFES
1/2 dag (evt. 1/1 dag) fellesmøte med Faglig Forum Barentshavet/Lofoten, Faglig Forum
Norskehavet og Risikogruppen.

Tromsø 4. november
Tone Vollen, referent

