Referat fra møte i Overvåkingsgruppen, 18. januar 2012
Møtet ble holdt onsdag 18. januar 2012, kl. 09.00 – 16.00 hos Fiskeridirektoratet i Bergen.
Deler ev møtet, fra 11.30 til 14.00, inkludert lunsj, var felles med Risikogruppen.
Navn
Arneberg, Per
Brungot, Anne Lene
Duinkert, Arne
Høvik Hansen, Geir
Skotte, Gunnar
Stenløkk, Jan
Storeng, Anne Britt
Sunnanå, Knut
Thorvik, Thorbjørn
van der Meeren, Gro I.
Øseth, Ellen
Von Quillfeldt, Cecilie

Institusjon
Norsk Polarinstitutt
Statens strålevern
Nasjonalt institutt for ernærings- og
sjømatforskning
Sjøfartsdirektoratet
Klima- og forurensningsdirektoratet
Oljedirektoratet
Direktoratet for naturforvaltning
Havforskningsinstituttet, sekretariatet
Fiskeridirektoratet
Havforskningsinstituttet
Norsk Polarinstitutt
Norsk Polarinstitutt

Velkommen, dagsorden, referat fra forrige møte v/ Knut Sunnanå
Møtet ble innledet med gjennomgang av dagsorden.
To saker ble meldt til Eventuelt: Per Arneberg ønsker at gruppen ser nærmere på sin
arbeidsform og Gro van der Meeeren vil orientere om arbeidet med indikatorer i utviklingen
av forvaltningsplan for Nordsjøen.
Referat fra møtet 20. oktober ble godkjent slik det var sendt ut før møtet.

Informasjon fra sekretariatet v/Knut Sunnanå
Våre nettsider.
Våre nettsider er nå tilgjengelige på www.imr.no/overvakningsgruppen og det er lagt inn en
del tekst siden forrige møte. Nettsidene våre vil bli brukt til å presentere informasjon fra
møtene og legge ut pdf-versjoner av rapporteringen.
Det vil bli utviklet en sharepoint-løsning som kan brukes til saksbehandling i gruppen.
Utlysing av ny leder for overvåkingsgruppen.
Det er satt i gang en prosess for å skifte leder i gruppen ved å lyse ut en ny stilling. Foreløpig
et dette en intern prosess i Havforskningsinstituttet, men det vil bl ekstern utlysing hvis
nødvendig.
Annet
Det ble kort orientert om bemanningen i sekretariatet - en del folk er opptatt med andre ting,
bl.a. tokt – men bemanningssituasjonen er god nok.
Det ble også opplyst at sekretariatet har bedt forskere ved Havforskningsinstituttet om å
utarbeide en rapport om hvilke samarbeid med Russland det er nyttig å informere om til de

som deltar i arbeidet med forvaltningsplaner. Dette arbeidet har vært etterlyst i gruppen.
Rapporten er ventet å foreligge i løpet av 2012 – med et første utkast til sommeren.
Rapporterting av indikatorer og status for Norskehavet v/ Knut Sunnanå
Det er nå åpnet tilgang for gruppens medlemmer til å gå inn på nettsider som er under
utvikling for Norskehavet på adressen: http://www.miljostatus.no/no/Tema/Hav-ogvann/havomrader/Norskehavet/Indikatorer-for-miljotilstanden-i-Norskehavet/ der brukernavn
er: indikator og passord er: norskehavet. Her vil en kunne se på den enkelte indikator og gå
tilbake til hovedsiden for å finne neste.
Dersom en ønsker å se på indikatorene for Barentshavet går en inn gjennom de åpne sidene på
miljøstatus.no. Det er påpekt overfor miljøstatus.no at det er noe vanskelig å finne
indikatorene dersom en ønsker å gå raskest mulig dit – og det arbeides med å se på dette.
Hva ligger på miljøstatus.no om Norskehavet?
Det er nå lagt ut en tabell med indikatorer under arbeid og på første side er det også lagt inn
en kolonne med en kort beskrivelse av indikatoren. Det mangler fortsatt indikatorer for
forurensing og trygg sjømat, bl.a. for torsk (NIVA), reke (Strålevernet – er rapportert sammen
med Barentshavet), blåskjell (NIVA), toppskarv (NINA), kolmule og sild (HI), brosme
(NIFES) der en bare har fra to posisjoner og holdes utenfor og blåkveite (NIFES). Noen
indikatorer er identik med de i Barentshavet og diss blir lagt til ved publisering i februar. Det
er ventet at de fleste indikatorer er publisert til 15. februar, og resten legges ut fortløpende.
Miljøstatus.no har gjort det meste av redaksjonelt arbeid basert på innkomne bidrag, med noe
assistanse av sekretariatet. Indikatorene skal nå sjekkes ut av forfatterne.
Det var noen kommentarer til layout av sidene – spesielt om det var behov å ha link til
facebook på alle sidene. Dette tas opp med miljøstatus.no.
Det kom også frem noen spesifikke kommentarer til enkelte av indikatorene og disse gis
videre til moljøstatus.no.
Rapport på evaluering og status av økosystem Norskehavet
Før møtet var det sendt ut et utkast til rapport for evaluering av tilstanden i økosystemet og
denne ble gjennomgått på møtet.
Innledningen må utvikles og fordypes, og det må legges inn noe mer av konklusjonene fra
indikatorgruppene. Kulepunktene over status må ses over og spisses om nødvendig (spesielt
mattrygghet). Kulepunktene må til slutt sjekkes opp igjen mot endelige
indikatorinnrapportering
Resten av kapittelet skal være utfyllende og forklarende tekst. Det følger samme
indikatorrekkefølge som Miljøstatus. Det var ingen kommentarer på disposisjonen.
Mye klipp-og-lim, så teksten må sjekkes for stil, grammatikk og flyt. Få på plass egen tekst
om mattrygghet og kostholdsråd (NIFES tar seg av dette)
Det ble kommentert at utkastet var bra, informasjon som ga mening for en uten kjennskap til
Norskehavet. Det ble videre kommentert at det trengtes en gjennomgang av beskrivelsen av
økosystemet og avklaring av begreper.

Det ble stilt spørsmål ved hvem som er målgruppen og det ble konkludert at detter er mange
forvaltningsorganer og offentligheten samt videregående skole.
Det ble pekt på at kunnskapsinnhenting og områdene sør i Norskehavet (Mørebankene) er
viktig og bør nevnes i rapporten.
Fremdrift til rapportering 15. februar
Rapporten vil bli oppdatert i to omganger, med kommentarer fra gruppen og den siste
versjonen vil bli lagt frem for gruppen til godkjenning en uke før 15. februar. Det er viktig at
gruppens medlemmer sender inn sine kommentarer så snart som mulig, siste utsending vil kun
bli for sjekk av mindre korrekturfeil.
Felles sesjon med Risikogruppen (11.30 – 12.00 og 13.00 - 14.00)
Fiskeri- og artstabeller v/ Peter Gullestad
”En praktisk tilnærming til økosystembasert fiskeriforvaltning i Norge”
F.dir tilnærming til økosytembasert forvaltning
En-arts-assessment, bunnforhold og samvirkende funksjoner mellom arter
Utviklingen begynte i 2009, med å få på plass to tabeller: Bestandstabellen (80 arter) og
Fiskeritabellen (57 konsekvenser). Gir fleksibilitet med rom for å legge til nye arter og
aktiviteter og endring i prioriteringer for forvaltning av hver art. Diskuteres hvert år, juni, og
spilles inn til FKD hver sommer.
Bestandstabellen brukes nå i Stortingsprp. Nr 1 og i departementenes tildelingsbrev hvert år.
Fiskeritabellen brukes ikke til det formålet enda.

Utvikling av indikatorer på aktivitet v/ Gro van der Meeren og Knut Sunnanå
Nordsjøutkast for indikatorlista ble presentert og diskutert. Det ble diskutert mindre
justeringer, men i hovedsak ble tabellen godt tatt mot, og foreslått brukt som grunnlag for OG
og RG i sin videre indikatorutvikling.
Det var enighet om at overvåkingsgruppen og risikogruppen bør ha et felles møte – eller settte
ned en liten gruppe – for å se på mulighetene for å utvikle indikatorer for aktivitet.

Overvåking og risiko i sårbare og verdifulle områder
Dette punktet ble utsatt til et seinere møte.
Rapport til styringsgruppen 15. februar
Format på faglig rapport
Det skal rapporteres til den interdepartementale styringsgruppen om arbeidet i
overvåkingsgruppen per 15. februar. Det ble før møtet sendt ut en skisse til første utkast av en
slik rapport der det le tatt utgangspunkt i mandatet og de arbeidsoppgaver som er nevnt der.
Gruppen syntes skissen var et godt utgangspunkt og hadde noen kommentarer som vil bli lagt
inn i neste versjon. Det ble pekt på at det må legges inn et avsnitt som tar for seg avvik fra
arbeidsplan og måloppnåelse i arbeidet med en kort tekst for hvorfor avvikene er der. Det ble

også anbefalt å legge inn linker til nettsider og andre kilder for å unngå dobbeltrapportering
og for lang tekst.
Oppdatering av rapporten til styringsgruppen følger samme plan som rapporten om status i
økosystemet.
Oppdatering av arbeidsplan
Et nytt utkast til arbeidsplan sendes ut sammen med neste versjon av rapportene, deretter
tilbakemeldinger og kommentarer som for de andre rapportene fram mot 15. februar.
For å få frem et forslag til nye indikatorer og ferdigstillelse av indikatorer under utvikling,
som overvåkingsgruppen kan arbeide videre med, bør det trekkes inn et arbeidsutvalg som
omfatter representanter fra gruppen. Mandat for en slik gruppe skal være å bearbeide de
innspill som foreligger fra de prosessene som så langt har vært gjennomført, og gi en god
oversikt over indikatorer som er under utvikling, der det bl.a. vises til hvilke som er langt fra
ferdigstilling og hvilke som er realistisk å få raskt på plass.
Følgende personer meldte seg, eller ble forslått og har siden akseptert, til å bli med i utvalget:
Per Arneberg (NP - leder), Amund Maage (NIFES), Modulf Overvik (F.dir), Anne-Britt
Storeng (DN) og Gunnar Skotte (Klif).
Eventuelt
Sakene som var meldt inn på eventuelt ble innkorporert i programmet (Arbeidsform i gruppen
og rapport om indikatorutvikling fra Nordsjøarbeidet)

Neste møte 19. april i Tromsø med video til andre steder
Tromsø 20. januar 2012
Knut Sunnanå og Gro I. van der Meeren, referent

