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Referat fra møte i Overvåkingsgruppa, 5. mai 2010 

Møtet ble holdt onsdag 5. mai 2010 i Oslo, hos Statens strålevern på Østerås med oppkobling til to 
lokasjoner på video. 
 
Følgende institusjoner (7) og personer (13) var til stede: 

Direktoratet for naturforvaltning, Anne Britt Storeng 
Fiskeridirektoratet, Thorbjørn Thorvik 
Havforskningsinstituttet, Knut Sunnanå, Maria Fossheim, Geir Ottersen, Gro I. van der Meeren 
Klima- og forurensningsdirektoratet, Christine Daae Olseng, Jon Fuglestad 
Norsk institutt for ernærings- og sjømatforskning, Amund Måge – video (Odda) 
Norsk polarinstitutt, Per Arneberg 
Norsk polarinstitutt, Cecilie von Quillfeldt – video (Longyearbyen) 
Statens strålevern, Anne Lene Brungot, Hilde Kristin Skjerdal 

 
 
Møtet ble innledet med en gjennomgang av innkalling og dagsorden. Referat fra møte 1. februar ble 
godkjent uten merknader og ligger på ftp-serveren. 
 
Merk! Referatet vil etter dette bli i form av et kortreferat med vedtaksinfo og vil bli sendt til 
postmottak på institusjonene. Det samme gjelder innkallinger til møter og annen viktig informasjon 
(offentlige dokumenter). 
 

Rapportering på internett 
Knut orienterte om vår rapportering på internett: 

- I dag – hybridversjon 
- Neste versjon (mulig fra 2011?) – nettsider med rapportgenerator 
- Fremdeles feil i rapporten (oppdateres i mai) 
- Eksterne lenker må meldes inn! 
- Forholdet til Miljøstatus.no ble også orientert og diskutert. 

 
Forslag til tredelt rapportering: Indikatorene i februar, evalueringen i april (men arbeidsutkast til 
Faglig forum per 1. mars) og temaartikler i oktober. Dette vil til en viss grad avhenge av det nye 
mandatet, men vi vil jobbe mot dette inntil videre. 
 
Indikatorrapporteringen for de ulike områdene (Barentshavet og Norskehavet) ble diskutert: Skal den 
være separat eller felles, eller skal for eksempel indikatorene rapporteres felles, mens 
økosystemevalueringen er separat. Dette spørsmålet ble ikke avklart på møtet. 
 

Fellesrapporten 
- Gikk i trykken man 3. mai 
- Alle får tilsendt et eksemplar 
- Problemer – særlig med leveranser fra Risikogruppen, men også i andre deler av rapporten 
- Også evalueringen av fellesrapporten bør komme med i evalueringa av 

forvaltningsplanarbeidet (innen 15. september) 
- Høringskonferanse i Svolvær 8. juni: Se MDs hjemmeside 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/hav--og-vannforvaltning/forvaltningsplan-
barentshavet.html?id=87148 
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Organisering av overvåkingsgruppa 
- Sekretariatet utvides (mht personell og ca 0,5 årsverk): Tromsø (3), Oslo (1) og Bergen (1) 
- Forslag fra leder av Overvåkingsgruppa ble diskutert, men ikke vedtatt. Oppfølging på neste 

møte: 
o Hovedmøter følger rapporteringen: februar, april, oktober 
o Arbeidsutvalg: de kapittelansvarlige (i hovedsak representanter for institusjoner med 

rådgivings- eller forvaltningsansvar) 
 

Indikatorer for Norskehavet 

Ansvarlig for koordinering: Geir Ottersen (HI) er vår nye mann i overvåkingsgruppas sekretariat i 
Oslo.  

Han orienterte om de vedtatte indikatorene i forvaltningsplan Norskehavet: 

Det er en rekke nye indikatorer rett og slett fordi det er et annet havområde med andre arter. De 
fleste av de nye indikatorene er likevel av tilsvarende type som de en allerede har etablert for 
Barentshavet. Indikatorer relatert til forsuring av havet (pH mm) skiller seg ut som fundamentalt nye. 
 

Nye indikatorer 

Overvåkingsgruppa har vedtatt at vi skal jobbe videre med det vi anser for å være nødvendige nye 
indikatorer. Dette fremgår av kap. 6.8 Mulige nye indikatorer (s. 159-160) i Fellesrapporten: 
http://www.imr.no/publikasjoner/andre_publikasjoner/faglig_forums_rapport_2010/nb-no 

 

Overvåkingsgruppas indikatorrapport 2010 (endelig versjon, datert 15.04.2010) er også lagt ut på 
nettsiden: 
http://www.imr.no/filarkiv/2010/05/indikatorrapport_fra_overvakingsgruppen_2010_150410.pdf/n
b-no  

Ansvarlig for koordinering: Maria 

Delansvar: 

Klima v/ Per 
Havforsuring v/ Christine 
Aktivitet v/ Thorbjørn 
Geografisk fordeling v/ Geir 
Bunnlevende organismer v/ Anne Britt 
Flervariabelindikatorer v/ Gro 
Demografiske indikatorer v/ Geir 
Larver og yngel v/ HI Bergen (ny person i sekretariatet) – Kontakt faggr for tidlige livsstadier? 
 
 

Neste møte 

Neste møte holdes tirsdag 12. oktober i Bergen, mest sannsynlig hos 
Fiskeridirektoratet. 
 
 

http://www.imr.no/publikasjoner/andre_publikasjoner/faglig_forums_rapport_2010/nb-no
http://www.imr.no/filarkiv/2010/05/indikatorrapport_fra_overvakingsgruppen_2010_150410.pdf/nb-no
http://www.imr.no/filarkiv/2010/05/indikatorrapport_fra_overvakingsgruppen_2010_150410.pdf/nb-no
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Institusjonenes postmottak: 
 
Akvaplan-niva       info@akvaplan.niva.no 
Arctos        ? 
Artsdatabanken      postmottak@artsdatabanken.no 
Direktoratet for naturforvaltning    postmottak@dirnat.no 
Fiskeridirektoratet      postmottak@fiskeridir.no 
Forsvarets forskningsinstitutt     ffi@ffi.no 
Fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark postmottak@fmno.no 

postmottak@fmtr.no 
postmottak@fmfi.no 

Havforskningsinstituttet     post@imr.no 
Klima- og forurensningsdirektoratet    postmottak@klif.no 
Kystvakten       forsvaret@mil.no 
Kystverket       post@kystverket.no 
Mattilsynet       postmottak@mattilsynet.no 
Meteorologisk institutt      post@met.no 
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning  postmottak@nifes.no 
Norges geologiske undersøkelse    ngu@ngu.no 
Norsk institutt for luftforskning     nilu@nilu.no 
Norsk institutt for naturforskning    firmapost@nina.no 
Norsk institutt for vannforskning    niva@niva.no 
Norsk Polarinstitutt      post@npolar.no 
NTNU Vitenskapsmuseet     post@vm.ntnu.no 
Oljedirektoratet      postboks@npd.no 
Petroleumstilsynet      postboks@ptil.no 
Sjøfartsdirektoratet      postmottak@sjofartsdir.no 
Statens stålevern      nrpa@nrpa.no 
Veterinærinstituttet      postmottak@vetinst.no 
 
 
NB! Denne lista er ikke komplett. 
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