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Utsendt dagsorden godkjent.
23. Utsendt referat fra forrige møte godkjent
24. Informasjonssaker
• Fra sekretariatet
i. Faglig forum har laget et forslag til plan for arbeidet med det
faglige grunnlaget for revisjon av forvaltningsplanen for
Barentshavet. Utkastet inneholder overordnede punkter og er per
i dag lite detaljert. Et mer detaljert forslag vil bli lagt frem for
drøftelse på møte i Overvåkingsgruppen 15. januar. Forslaget som
foreligger vil bli sendt Overvåkingsgruppens medlemmer for
innspill via e-post.
• Fra redaksjonen i miljøstatus.no
i. Miljostatus.no ble lansert med nytt design 24. november Her er
havindikatorene nå lagt opp etter samme oppsett som MOSJ.
ii. Det avholdes et møte mellom sekretariatene i miljøstatus.no,
overvåkingsgruppen og MOSJ for å utarbeide en mal for
overvåkingsgruppens indikatorer som skal bidra til at tekstene kan

•

•

de være de samme på miljøstatus og MOSJ.
iii. Fristen for å skrive utkast på ingresser til de ulike temaene for
havindikatorene settes til 16. desember. Sekretariatet har ansvar
for dette.
Fra Faglig forum (Miljødirektoratet)
i. Hadde møte 10. november
ii. Forslag til arbeidsplan for det faglige grunnlaget for revisjon av
forvaltningsplan Barentshavet ble lagt frem og drøftet
iii. Følgende arbeidsgrupper nedsatt
a) Risiko for akutt forurensning
b) Aktivitet
c) Verdiskaping
d) Samlet påvirkning
iv. Flere grupper vil bli nedsatt i 2016
v. Det er kommet et forslag fra Styringsgruppen om et årshjul for
kontakt mellom Styringsgruppen og Faglig
forum/Overvåkingsgruppen. Dette behandles i møte i
Styringsgruppen 26. november.
Om andre overvåkingsinitiativ
i. EUs havstrategidirektiv (MSFD) (Miljødirektoratet).
Miljødirektoratet har trukket seg ut av arbeidsgrupper knyttet til
MSFD.
ii. OSPAR (Miljødirektoratet).
a) Grupper arbeider med Intermediate Assessment 2017 (IA
2017). Det kommer god rapportering fra Norge om
forurensning men ikke om biologiske forhold. Det skal
etter IA 2017 arbeides med Quality Status Report 2021.
Det er et mål og få til bedre rapportering fra Norge her
samt rapportering også for OSPAR region I (Norskehavet
og Barentshavet)
b) OSPAR skal gjennomføre en ny eutrofivurdering av
havområdene i 2016 (Common Procedure, COMP).
c) NGU orienterte om at NGU skal levere MAREANO
sediment forurensingsdata til ICES marine database i
2015/2016. Dataene skal inngå i OSPAR. HI er bedt om
lignende leveranse
iii. Miljøovervåking Svalbard og Jan Mayen (MOSJ) (NP). Intet nytt
siden forrige møte.
iv. Circumpolar Biodiversity Monitoring Programme (CBMP) (NP). Det
har vært møte på Svanhovd for å planlegge det siste som skal

gjøres i forbindelse med statusrapporten som skal legges frem for
Senior Arctic Officials i 2017.
v. Norsk-russisk overvåking av Barentshavet (HI). Overordnet
prosjektplan for årene 2016-2018 vedtas på møte i den norskrussiske miljøvernkommisjonen 1.-2. desember.
vi. Eventuelle øvrige overvåkingsinitiativ.
a) Miljødirektoratet: ny versjon av norsk naturindeks ble
lansert 24. november.
b) Miljødirektoratet: Rapporter fra workshop om
effektindikatorer for havforsuring kommer1. desember.
c) Miljødirektoratet: Rapport fra workshop om indikator for
marint søppel kommer i januar. Det er ønskelig å utvikle
flere indikatorer for dette temaet.
• Om arbeid i ICES rettet mot økosystembasert forvaltning (HI) Gruppene
WGINOR (Working group for integrated assessment of the Norwegian
Sea) og WGIBAR (Working group for integrated assessment of the
Barents Sea) har møte i henholdsvis desember og februar. Etter møtene
vil fullstendig rapport for første treårsperiode bli avlagt.
• Fra undergruppen for nye indikatorer om arbeidet med strategi for
indikatorsettene (HI)
i. Gruppen hadde møte 9. november. Her ble det drøftet hvordan
en skal vurdere egnetheten til ulike metoder for
indikatorutvikling.
ii. Det ble besluttet at metoder skal vurderes med hensyn på:
a) Hvordan de er egnet til å utvikle indikatorsett som kan
svare opp til de mest sentrale temaene som har blitt
identifisert tidligere (dvs vurdere måloppnåelse, gi bred
informasjon om status og støtte opp om internasjonale
prosesser).
b) Hvordan de er egnet til å evaluere indikatorer med hensyn
til hvor godt de kan svare opp til de tre mest sentrale
temaene.
25. Statusrapport for Norskehavet. Utsendt forslag for fordeling av redaktøransvar
og tidsplan ble diskutert og justert. Vedtak: Arbeidet med statusrapport for
Norskehavet organiseres som beskrevet i det vedlagte oppsettet.
26. Standardisering av indikatorrapportering på miljostatus.no. Utsendt forslag til
standardisering av rapportering og bruk av begreper på miljostatus.no ble
drøftet og justert. Vedtak: Rapportering av indikatorene på miljostatus.no og
bruk av begreper standardiseres som beskrevet i det vedlagte justerte
saksfremlegg.
27. Arbeidsplan for 2016. Utsendt forslag ble drøftet og justert. Vedtak:

Overvåkingsgruppens arbeid i 2016 legges opp som beskrevet i den vedlagte
arbeidsplanen.
28. Eventuelt
29. Neste møte. 15. januar på video. Viktige saker blir godkjenning av
overvåkingsgruppens årsrapport for 2015 (rapport om aktivitet) og planlegging
av arbeid med det faglige grunnlaget for revidering av forvaltningsplan
Barentshavet. Neste møte etter det blir 27. - 28. april Bergen. Viktige saker her
blir ferdigstillelse av statusrapport for Norskehavet og vedtak strategi.
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