Referat fra møte i overvåkingsgruppen 15. og 16. februar 2011
Møtet ble holdt i Forskningsparken i Tromsø (Linken) og varte fra 11:00-17:00 på tirsdag, og
fra 08:30-15:00 onsdag. Følgende institusjoner (13) og personer (21) var tilstede:
Navn
Per Arneberg
Anne Lene Brungot
Maria Fossheim
Anne Kristine Frie
Merete Grung
Elvar H. Hallfredsson
Henning Jensen
Josefina Johansson
Lis Lindal Jørgensen
Nina Mari Jørgensen
Lars-Henrik Larsen
Svein Håkon Lorentsen
Synnøve Lunde
Amund Måge
Christine Daae Olseng
Modulf Overvik
Jan Stenløkk
Anne Britt Storeng
Knut Sunnanå
Brit Veie-Rosvoll
Tone Vollen

Institusjon
Norsk Polarinstitutt
Statens stålevern
Sekretariatet (Havforskningsinstituttet)
Sekretariatet (Havforskningsinstituttet)
Norsk institutt for vannforskning
Sekretariatet (Havforskningsinstituttet)
Norges geologiske undersøkelse
Sekretariatet (Havforskningsinstituttet)
Sekretariatet (Havforskningsinstituttet)
Akvaplan-Niva
Akvaplan-Niva
Norsk institutt for naturforskning
Kystverket
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
Klima- og forurensningsdirektoratet
Fiskeridirektoratet
Oljedirektoratet
Direktoratet for naturforvaltning
Havforskningsinstituttet
Direktoratet for naturforvaltning
Sekretariatet (Havforskningsinstituttet)

Kommentar

(onsdag)
(tir + ½ ons)
(½ onsdag)

(onsdag)

Ikke møtt: Arctos, Artsdatabanken, Forsvarets forskningsinstitutt, Fylkesmannen i Finnmark,
Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i Troms, Kystvakten, Mattilsynet, Meteorologisk
institutt, NTNU Vitenskapsmuseet, Petroleumstilsynet, Sjøfartsdirektoratet, Sysselmannen
på Svalbard, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø,
Universitetsstudiene på Svalbard, Veterinærinstituttet.

Gjennomgang av innkalling og dagsorden, v/Knut Sunnanå
Det kom noen kommentarer til innkalling og dagsorden på mail før møtet. Disse ble besvart
og misforståelser oppklart. Ingen nye kommentarer.

Gjennomgang av referat fra forrige møte, v/ Tone Vollen og Knut Sunnanå
Feil i saksgang ved utsending av referatet fra forrige møte.
Referatet fra forrige møte ble gjennomgått med innkomne kommentarer. Referatet sendes
ut på en siste runde før endelig godkjenning pr mail.

Saksgang for referat skal være som følger:
1) Utkast til referat sendes til alle overvåkingsgruppemedlemmer kort tid etter
møtet.
2) Korreksjoner/tilbakemeldinger sendes til sekretariatet som lager et korrigert
referat.
3) Korrigert referat sendes til alle overvåkingsgruppemedlemmer.
4) Korrigert referat gjennomgås og godkjennes på neste møte i overvåkingsgruppen.
5) Endelig godkjent referat sendes ut til institusjonene og medlemmene.

Innledning til møtet, v/Knut Sunnanå
- Oppstarten av sekretariatet har av ulike grunner blitt forsinket.
- Kort referat fra første møte i Faglig Forum Norskehavet.
- Styringsgruppen er opptatt med oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet
og Lofoten. Neste møte med gruppelederne for faglig forum, overvåkingsgruppen og
risikogruppen i er april.
- Nye mandater kan ikke forventes før etter påske.

Orientering om rapportering av indikatorer i 2011 og samarbeid med miljøstatus.no ,
v/Knut Sunnanå og Tone Vollen
Ny mal for indikatorrapportering er utarbeidet av sekretariatet i samarbeid med
miljøstatus.no. Malen ble gjennomgått i plenum.
Det foreslås at malen oppdateres med feltet ”sist oppdatert”.
Det foreslås at man ikke bruker teksten ”indikator under utvikling” ved rapportering til
miljøstatus.no. Indikatorer som ikke er gode nok bør ikke rapporteres. Sekretariatet lager et
arbeidsdokument til mai-møtet om status for Barentshav-indikatorer som pr i dag står som
”under utvikling”. Det er viktig at man i de videre prosessene synliggjør de indikatorene som
er under utvikling overfor styringsgruppen med informasjon om hva som må gjøres for at de
skal være funksjonelle.
Det bør prioriteres å lage en pdf-rapport for Norskehavet når et stort nok antall indikatorer
er på plass i og med at det er første gang disse rapporteres. Mulig dette bør utsettes til feb.
2012 for å få med flest mulig indikatorer. Hi’s infoavdeling kan lage en pdf-rapport på
Barentshavet dersom de ønsker det, men overvåkingsgruppen mener det ikke bør være
nødvendig å oppdatere en slik rapport hvert år. Det undersøkes md miljøstatus.no om det er
mulig å få en pdf-lager koblet til indikatorene, slik at man kan få en rapport skrevet ut.
Arbeidet med bestilling av indikatorer for Barentshavet starter like etter møtet. Bestillingen
sendes ut til ansvarlig person/institusjon for den overvåkingen som bidrar med informasjon
inn til indikatoren. Ny mal brukes ved bestilling. Forslag til ferdig tekst som skal inn i
miljøstatus.no sendes ut til hele overvåkingsgruppen i god tid før mai-møtet for en endelig
godkjenning fra overvåkingsgruppa.

Arbeidet med bestilling av ”enkle” indikatorer for Norskehavet starter like etter møtet, og
følges samme godkjenningssløyfe som for Barentshavet. Ferdig tekst som skal inn i
miljøstatus.no sendes ut til overvåkingsgruppen i god tid før mai-møtet.
For indikatorer i Norskehavet hvor det pr i dag er vanskelig å skaffe data, lager sekretariatet
et arbeidsdokument med oversikt over hva som må gjøres for å framskaffe data mm. Dette
sendes også ut til overvåkingsgruppen før mai-møtet.
Evalueringskapittelet, som har vært et fast kapittel i overvåkingsgruppa sin rapport, fungerer
bra og må oppdateres og legges ut på miljøstatus.no.
Videre arbeid med indikatorer, både nye indikatorer og indikatorer under utvikling, startes
opp etter mai-møtet, og vil være tema på oktobermøtet.
Indikatorene pr i dag er for vanskelige å finne på miljøstatus.no sin nettside, og bør derfor
flyttes ”høyere opp”. Sektretariatet tar dette opp med miljøstatusredaksjonen i etterkant av
møtet.

Orientering om overvåkingsgruppens nettsider, v/ Tone Vollen
Sekretariatet, i samarbeid med infoavdelingen hos HI, lager en enkel nettside for
overvåkingsgruppen. Innhold skal være: kort presentasjon av overvåkingsgruppen og dens
arbeide samt aktuelle dokumenter som offentlige innkallinger og referater fra
overvåkingsgruppens møter, rapporter og temarapporter, bakgrunnsdokumenter og aktuelle
nettsider. En sharepoint-løsning vil kunne bli tilgjengelig på nettsiden i løpet av høsten 2011.
HI’s infoavdeling dekker eget arbeid, dvs. overvåkingsgruppen betaler ikke for tjenesten.

Orientering om temaartikkel Norskehavet, v/Tone Vollen
Geir Ottersen har skrevet et utkast til en temaartikkel om Norskehavet. Formatet beholdes,
men i tillegg skrives et kort kapittel som oppsummerer påvirkningsfaktorer i Norskehavet.
Sekretariatet lager et utkast til et slikt kapittel og sirkulerer den på nytt blant
overvåkingsgruppens medlemmer. Innspill og faglige oppdateringer skrives inn og
bearbeides av sekretariatet sammen med HI’s infoavdeling og miljøstatus.no. Et korrigert
utkast, klart til publisering, sendes ut før mai-møtet. Overvåkingsgruppen foretar endelig
gjennomgang og godkjenning under mai-møtet.

Kvaliteten på indikatorene, presentasjonsform/statistikk, v/Knut Sunnanå
Knut innledet og viste grafiske eksempler på analyser fra NOOA-rapport
(http://www.afsc.noaa.gov/refm/docs/2009/ecosystem.pdf). Overvåkingsgruppen var enig i
at det bør tas i bruk mer statistikk, om mulig standardiserte metoder. Statistikk bør brukes
både på enkeltindikatorer og for å analysere sammenhenger mellom flere indikatorer.
Sekretariatet lager en rapport på hvordan man bør bruke statistikk på våre indikatorer med

en oversikt over metodikk og muligheter, og med noen eksempler. Det er sannsynlig at Knut
Korsbrekke og Norman Green vil bli trukket inn i dette arbeidet.

Orientering om arbeidet med indikatorer for Nordsjøen v/Christine Daae Olseng
Det er etablert en arbeidsgruppe som skal skrive en rapport på indikatorer for Nordsjøen.
Christine Daae Olseng og Gro van der Meeren vil være redaktører. Arbeidsgruppen har sitt
første møte 7. mars 2011, og skal levere sin endelige rapport til styringsgruppen 1. juni 2012.
Arbeidsgruppen er i sitt mandat bedt om å komme med ”forslag til hensiktsmessig
stasjonsnett for samordnet overvåking av forurensing av biologisk mangfold som også
ivaretar eksisterende tidsserier.” Dette skal gjøres ”i sammenheng med internasjonalt
arbeid”, og arbeidsgruppen bes om at ”overvåkingsgruppen som koordinerer overvåkingen i
Barentshavet og Norskehavet trekkes inn i arbeidet.”

Gjennomgang av feltaktivitet og muligheter for koordinering
Den enkelte organisasjonene orienterte om feltaktivitet og muligheter for koordinering:
Havforskningsinstituttet, v/Knut
Akvaplan-Niva, v/Nina (ikke ppt)
NIVA, v/Merete Grung
Fiskeridirektoratet, v/Modulf
Oljedirektoratet, v/Jan (ikke ppt)
NGU, v/Henning (ikke ppt)
NINA, v/Svein Håkon
Statens strålevern, v/Anne Lene
Klif, v/Christine (ikke pdf)
DN, v/Anne Britt (ikke pdf)
NP, v/Per
NIFES, v/Amund
Kystverket (kommentar), v/Synnøve
Sekretariatet følger opp på to nivåer:
1) Det lages en enkel tabell som kan gi en grov oversikt over planlagt feltaktivitet for
2011. Denne sendes ut til gruppen, som hjelper til med å fylle ut. Ferdig oversikt
distribueres til gruppen i løpet av mars.
2) Sekretariatet lager en rapport om koordinering av overvåking basert på
presentasjonene. Det ønskes også en oversikt over de ulike institusjonenes
tilgjengelige plattformer. Status på denne rapporteres på mai-møtet. Frist for endelig
rapport bestemmes samtidig.

Gruppen diskuterte hvilken rolle de synes overvåkingsgruppen burde ha. Det ble poengtert
at overvåkingsgruppen bør være mer tydelig på mangler i indikatorene, slik at vi kan gi klare
signaler på hva vi ser som er mangler (dvs. hva slags data som trenger å samles inn, hva som
evt finnes men som ikke er analysert m.m ).
Gruppen mente den allerede nå bør være representert på de viktigste arenaer som pr i dag
finnes for datainnsamling, for eksempel SEAPOPs konferanse, og MAREANOs
referansegrupper. Der vil det være mulighet for overvåkingsgruppen å presentere tanker og
muligheter for koordinering inn mot disse programmene.

Vedtak av arbeidsplan for overvåkingsgruppen
Overvåkingsgruppen satte opp en arbeidsplan for sekretariatet (vedlagt referatet). Denne
renskrives og sendes ut til gjennomlesing/kommentering. Arbeidsplanen vil neste gang bli
revurdert/oppdatert på neste møte i overvåkingsgruppen. Inntil da vil sekretariatet jevnlig
rapportere til gruppen om framdriften, og eventuelle nødvendige forandringer vil bli
diskutert med gruppen pr e-post.

Orientering om samarbeid med Russland v/ Knut Sunnanå
Knut orienterte om pågående samarbeid med Russland:
Norsk-russisk fiskerikommisjon (marint, fiskeri)
Norsk-russisk miljøkommisjon (både land og vann, lite fiskeri)
 [utsprunget fra dette: www.barentsportal.com, miljøstatusrapporten,
økosystembasert overvåking]
Mars-møtet mellom HI og PINRO (årlig forskermøte)
Norsk-russisk gruppe for mattrygghet (norske mattilsynet og russisk tilsvarende inst.)
Andre samarbeidsforum: Arktisk råd, OSPAR, ICES
Akvaplan-Niva har hatt et samarbeid med Russland (i dag ligger dette under norsk-russisk
miljøkommisjon, men startet før denne kom igang)
Samarbeidet Norge-Russland følges opp som agendapunkt i mai.

Avsluttende kommentarer
Overvåkingsgruppen bør være representert i Risikogruppen.
Det burde kanskje arrangeres et årlig fellesmøte mellom FF, Risikogruppen og
Overvåkingsgruppen, evt. temamøter.

Under møtet i oktober bør det legges opp til en orientering om BarentsWatch. Det bør også
vurderes om vi ønsker en orientering om Havdirektivet.
Miljøstatus.no inviteres med på møtet i mai.
Orientering:
Melding til storting skal komme før påske
Møte i Faglig Forum Norskehavet 26. mai, i Oslo.
Møte i Risikogruppen 11. mai, Horten.
Møte i Faggruppen for Nordsjøen 12. mai, Flødevigen.

Neste møte i Overvåkingsgruppen blir 25. mai i Oslo, hos Klif (med muligheter for
videokonferanse).

Tromsø, 8. april 2011

Tone Vollen (referent)

