Referat fra møte i Overvåkingsgruppa, 27. august 2009
Møtet ble holdt torsdag 27. august 2009 i Tromsø, Forskningsparken med oppkobling til fem
lokasjoner på video og en på telefon.
Følgende institusjoner (11) og personer (14) var til stede:
Akvaplan-niva, Lars-Henrik Larsen
Direktoratet for naturforvaltning, Anne Britt Storeng – video (Trondheim)
Fiskeridirektoratet, Thorbjørn Thorvik – telefon (Bergen)
Havforskningsinstituttet, Knut Sunnanå, Maria Fossheim
Havforskningsinstituttet, Gro I. van der Meeren – video (Austevoll)
Norges geologiske undersøkelser, Terje Thorsnes – video (Trondheim)
Norsk institutt for ernærings- og sjømatforskning, Amund Måge – video (Odda)
Norsk institutt for luftforskning, Ole-Anders Braathen – video (Oslo)
Norsk institutt for vannforskning, Norman Green – video (Oslo)
Norsk polarinstitutt, Per Arneberg
Norsk polarinstitutt, Cecilie von Quillfeldt – video (Longyearbyen)
Statens forurensningstilsyn, Christine Daae Olseng – video (Oslo)
Statens strålevern, Anne Lene Brungot – video (Oslo)

Møtet ble innledet med en gjennomgang av innkalling og dagsorden. Dagsorden for dette møtet var
å komme i gang etter sommerferien! Referat fra møte 4. juni ble godkjent med Cecilies merknader
(sendt ut 25. august på e-post) og ligger på ftp-serveren.

Status for indikatorrapporteringen
Flere av overvåkingsgruppas medlemmer har begynt på arbeidet med å bestille bidrag fra sine
institusjoner. Sekretariatet er svært fornøyd med dette.  Gro har sendt ut bestilling til fiskefolka på
HI. Forurensningsgruppa er i gang med arbeidet og skal ha et møte ganske snart. Benthosindikatoren
er under opparbeiding (Akvaplan-niva). Dyreplanktonindikatoren avgjøres i neste uke (på Faglig
forums møte på Svalbard 2.-4. september). Sekretariatet minner om at alle indikatorene skal
rapporteres ferdige inn til sekretariatet før 1. desember. Alle indikatorene skal være med i vår
rapport som offentliggjøres (på nett) 15. februar 2010.

Faglige innspill til fellesrapporten
Verdifulle og sårbare områder
- Cecilie har sendt ut et forslag til hvordan dette arbeidet skal angripes og foreslå at én i
overvåkingsgruppa gjøres ansvarlig for å følge opp dette.
- Pga DNs rolle i miljøverdi og sårbarhetsprosjektet (dersom det var det prosjektet het…?)
foreslår overvåkingsgruppa Anne Britt som ansvarlig og Gro og Maria som medhjelpere. Gro
jobber også med norske naturindekser og Maria med sårbarhetskriterier. Bør ha nær dialog
med Faglig Forum ved Cecilie
Konsekvensvurdering av menneskelig aktivitet
- HI (v/ Ingolf Røttingen, Erik Olsen og Are Dommasnes) skal levere et notat over samlet
påvirkning til FFs møte. Dette notatet kan være nyttig for overvåkingsgruppas
konsekvenskapittel.
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Pga manglende påvirknings- og effektindikatorer må dette kapittelet i stor grad baseres på
litteraturgjennomgang (review).
Kapittelet må inneholde både 1) kjennetegn ved økosystemet, 2) endringer i økosystemet
(siden forvaltningsplanen 2006) og 3) evnen de etablerte indikatorene har til fange opp
denne endringen.
Per utarbeider et forslag til innholdsfortegnelse for dette kapittelet som sirkuleres blant
overvåkingsgruppas medlemmer forut for FF møtet, der den presenteres.

Evaluering av økosystemets tilstand
Se forrige pkt.

Faglig arbeid i gruppa
Indikatorworkshop
- På DN/NINA i Trondheim man 26. – tirs 27. oktober
- Indikatorer:
o Indikatorer under utvikling
o Nye indikatorer – foreslått tidligere
o Påvirkningsindikatorer
o Effektindikatorer
o Indikatorrapporten (vil noen av disse indikatorene dekke våre behov?)
o Norskehavets indikatorer
o Andre indikatorrelaterte temaer?
- Program utarbeides (av Knut/Maria i samarbeid med Anne Britt/Svein-Håkon) og sendes ut
snarest (i løpet av neste uke) til overvåkingsgruppas medlemmer, som videreformidler til alle
som kunne tenkes å være interessert i å være med på dette arbeidet
- Innspill fra andre grupper ønskes (FF + Risikogruppa, som har neste møte 9. september)

Comment [mf1]: WS utsatt til 11-12
januar 2010 (tentativ dato)

Comment [mf2]: Indikatormøte 13
november for å diskutere nødvendig
forarbeid og program for WS

Trendanalyser og statistikk
Det er viktig å synliggjøre usikkerheten i de trender man presenterer. Per i dag gjøres dette i svært
liten grad. Norman tar en gjennomgang av årets rapport og ser om han har tips til hvordan dette kan
gjøres bedre.

Administrative forhold
Utvidelse av mandat til Norskehavet
Styringsgruppa skal komme med en avklaring av mandatet før neste FF møte, så denne saken
utsettes til vårt neste møte.
Norskehavet skal også rapporteres hvert år (første gang våren 2010!), men vi må se om det er mulig
å slå de to rapportene sammen og dessuten se på hyppigheten av revisjoner.

Comment [CDO4]: Betyr dette at vi
skal rapportere Norskehavet i februar.
Skulle ikke Knut snakke med
styringsgruppen om en mulig utsettelse??

Det ser ut som det i stor grad blir de samme menneskene som blir involvert i Norskehavetrapporteringen, men at bemanningen fra institusjonene økes noe.
Sekretariatet ser behov for en økt bemanning, samt en restrukturering av arbeidet i fm utvidelsen.
Koordinering av overvåking
Den interdepartementale styringsgruppa har gitt signaler om at overvåkingsgruppa skal ha et
sterkere fokus på koordinering av overvåking (feltaktiviteter, tokt og innsamling avdata) i forbindelse
med utvidelsen av virksområde til også å inkludere Norskehavet. Sekretariatet vil ta dette opp med
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Comment [CDO3]: Snakket med MD.
De sa at dette skulle tas opp på
styringsgruppens neste møte 25.
september
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aktuelle nasjonale komiteer og utvalg der slik aktivitet planlegges. Medlemmer av overvåkingsgruppa
har allerede gode kontakter inn mot slike organer.
Evaluering av overvåkingssystemet
Styringsgruppa vil be Faglig forum om å iverksette evaluering av systemet med oppfølging av
forvaltningsplan Barentshavet. Evalueringen vil bli todelt, en intern evaluering som utføres av de
respektive gruppene og en ekstern evaluering av hvordan systemet fungerer opp mot det nasjonale
forvaltningssystemet. Dette innebærer at overvåkingsgruppa må gjennomføre en evaluering av eget
arbeid og hvordan overvåkingssystemet fungerer. Knut tar på seg å skrive et utkast til et slikt kapittel
i rapporten og sender utkastet på høring i gruppa. Evalueringen skjer gjennom innspill til denne
teksten fra gruppas medlemmer.

Neste møte
Neste møte holdes torsdag 12. november i Oslo, hos NIVA i CIENS’ lokaler kl
10-17. Vi håper at så mange som mulig har anledning til å delta her. Dette
møtet vil også bli det første møtet i den ”nye” overvåkingsgruppa som også
omfatter Norskehavet.
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