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1. Faglig påfyll for gruppen: Bifangst. Denne delen var utformet som et
miniseminar og var åpen for alle. Presentasjonene ligger på overvåkingsgruppens
nettside (http://www.imr.no/overvakingsgruppen). Temaene som ble belyst var
• Sjøpattedyr
i. Kjell Nilsen (HI): Bifangst av sel.
i. Arne Bjørge (HI): Bifangst av nise
• Sjøfugl
i. Kirstin Fangel (NINA)
• Fisk
i. Modulf Overvik (Fiskeridirektoratet)
For disse temaene ble omfanget av bifangst belyst. Videre ble forskning og eventuell
forvaltningstiltak omtalt. Mer utfyllende oppsummering av det som ble presentert
og drøftet er lagt ved nedenfor.
2. Ordinær del av møtet. Dagsorden godkjent
3. Referat fra forrige møte godkjent
4. Informasjonssaker
• Fra sekretariatet
i. Arbeidsgruppen for nye indikatorer. Det ble orientert om de to
foregående møtene i undergruppen (13.10.14 og 17.11.14) på

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

forrige ovg-møte. Referat fra de to møtene i undergruppen er
vedlagt. Neste møte i undergruppen blir 10. februar og tema vil
være oppstart av arbeidet med en strategi for det videre arbeidet
med indikatorsettene (oppfølging av sak 7/15).
Systematisering av informasjon om andre overvåkingsinitiativ.
Sekretariatet vil samle inn informasjon om andre
overvåkingssystem som OVG-indikatorer rapporteres i. Arbeidet
vil bygge på det som er gjort i undergruppen for nye indikatorer
og starter etter 15.02.15.
Tidsplan for arbeidet med statusrapport for Nordsjøen og
Skagerrak. Et førsteutkast skal være klart 13. mars. Dette sendes
til OVG med frist for kommentarer 27. mars. Et revidert utkast
sendes til OVG 14. april. Dette behandles på møte i OVG 24. april
hvor innholdet klargjøres og kun redaksjonelt arbeid skal gjenstå
før rapporten levers til Styringsgruppen 15. mai. Indikatorene for
Nordsjøen og Skagerrak legges ut på en foreløpig og beskyttet
side hos miljøstatus.no 16. februar. Her kan ovg-medlemmer
logge seg inn. Brukernavn og passord vil bli sendt ut fra
redaksjonen i miljostatus.no.
Overvåkingsgruppens nettside og sharepoint. Nettsiden vil bli
oppdatert med møteinnkallelser, referater og rapporter samt
presentasjoner fra møter. Sidene vil også få ny utforming og
bedre søkeord. Det har kommet ny versjon av sharepoint. Tone
vil sende ut nye brukernavn og passord.
Arbeid med begrepliste for miljøstatus.no. Dette vil komme opp
på neste møte. Ingunn har begynt arbeid med å notere ned
begreper som ønskes brukt og begreper som ikke ønskes brukt.
Norman understreket at det er viktig at internasjonalt brukte
termer brukes (for eksempel for begrepene indikatorer og
terskelverdier) og at det klargjøres dersom en avviker fra dette. I
tillegg tok Norman opp at det bør gjøres et arbeid med å
standardisere omtale av status på sidene for hver indikator. Han
pekte på behov for standardisering av figurbruk, kartbruk og
detaljeringsnivå i tekstene fordi dette i dag kan variere mye
mellom indikatorer. Norman og Ingunn følger opp dette til en sak
som legges frem på neste møte i OVG. OVG kan ha hatt noe
lignende oppe på et møte før. Sekretariatet sjekker opp dette og
formidler til Norman og Ingunn. Det ble også fremmet ønske om
at maler og ordlister samles ett sted. Sekretariatet følger opp
dette (kan f eks legges på OVGs nettside).
Bemanning sekretariatet. Bjørn Einar Grøsvik er nytt medlem i
sekretariatet. Bjørn Einar er forsker og arbeider ved HI med

•

•

•

overvåking av miljøgifter og studier av effekter av miljøgifter.
Fra redaksjonen i miljøstatus.no. Ingunn orienterte
i. Indikatorkatalogen. Klassifisering av de ulike indikatorene må gås
gjennom. Sekretariatet følger opp dette.
ii. Sidene for indikatorene på miljostatus.no. Det ble stilt spørsmål
om det bør det være korte ingresser til hver indikatorgruppe på
oversiktssiden for indikatorene for hvert havområde. Det ble ikke
tatt noen avgjørelse om dette, men påpekt at ingressene kan
hentes fra statusrapporter. Det vil bli lansert en ny utforming av
sidene på miljøstatus.no.
iii. Status for levering av indikatorene for Nordsjøen og Skagerrak.
Indikatorene for planteplankton mangler og indikatoren for
fremmede arter skal arbeides med. Sekretariatet følger opp
dette.
Fra Faglig forum. Anne Britt orienterte.
i. Sekretariatet for FF har kontaktet Styringsgruppen med spørsmål
om når grunnlagsrapporten for oppdatering av forvaltningsplanen
for Norskehavet blir offentliggjort. Svaret fra Styringsgruppen er
at dette ikke er avklart.
ii. FF har i sitt mandat flere oppgaver som skal løses. De ulike
oppgavene er satt inn i en arbeidsplan for perioden 2015-2020
med en tilhørende aktivitetsplan for 2015. Disse planene vil bli
sendt ut til Overvåkingsgruppen.
iii. Det skal arbeides med samlet påvirkning. Det skal avklares
hvordan overvåkingsgruppen skal trekkes inn i dette.
iv. Det skal etableres en nettside Havforum.no hvor alle dokumenter
relevante for FFs arbeid skal legges ut.
v. Neste møte er 14. april.
Om andre overvåkingsinitiativ
i. MSFD, OSPAR og JAMP: Miljødirektoratet
▪ MSFD. Camilla orienterte. Miljødirektoratet har deltatt på
møte i WG-GES. Det er fokus på rapportering mot IA 2017.
Her skal et første utkast være klart våren 2016. Det er
fokus på geografisk skalering og aggregering av data.
Dersom Norge skal delta i rapporteringen til OSPAR
IA2017, er det nødvendig å se på om norske
overvåkingsdata oppfyller de rapporteringskravene som er
satt med hensyn på geografisk skalering og aggregering. IA
2017 skal dekke mange rapporteringskrav utforming av
data må dekke dette. På møtet ble nylig utviklet
overvåkingsmetodikk for undervannstøy presentert.
▪ ICG MAQ (OSPAR): Miljødirektoratet har deltatt på møte i

ICG MAQ. Camilla orienterte. ICG MAQ jobber med å
utvikle rapporteringsark for hver av indikatorene brukt i
OSPAR og MSFD som skal brukes direkte inn i IA2017.
IA2017 skal være en «roof report» fra OSPARregionen og
skal inngå direkte inn i rapporteringen til MSFD IA2018.
▪ OSPAR. Anne Britt orienterte. I ICG-COBAM fortsetter
arbeidet med kjerneindikatorer som også skal brukes i
MSFD. Disse er nå under uttesting. Og vil bli en del av IA
2017. NINA bidrar i arbeid med indikator for sjøfugl. Det
må arbeides med å avklare hvilke data Norge kan levere i
andre biologiske indikatorer.
▪ JAMP. Intet nytt.
ii. MOSJ, CBMP og felles norsk-russisk overvåking av Barentshavet:
NP ved Nina orienterte
▪ MOSJ. Nytt system for visning på nett lanseres i løpet av
en måned.
▪ CBMP. Intet nytt
▪ Felles norsk-russisk overvåking. Sluttrapport fra prosjektet
om dette (Hav-3) er på vei i trykken. Den skal etter planen
legges
frem
for
den
felles
norsk-russiske
miljøkommisjonen i løpet av våren, men pga forholdet
mellom Norge og Russland nå, er det ingen planer om
møte i kommisjonen. Det vil arbeides med å følge opp
Hav-3 i 2015.
iii. Eventuelle øvrige overvåkingsinitiativ: Hilde (Statens strålevern)
orienterte om to rapporter som er under utarbeidelse i AMAP, en
som handler om forurensing og en som handler om kortlevde
klimadrivere (f eks black carbon og metan). USA tar nå over
formannskapet i Arktisk råd og vil da fokusere på kortlevde
klimadrivere og havforsuring. I 2017 vil AMAP komme med en
rapport om forurensing av persistente organiske forbindelser
(POPs).
• Om arbeid i ICES rettet mot økosystembasert forvaltning: HI. Intet fra de
etablerte arbeidsgruppene i ICES siden forrige møte.
5. Arbeidsplan for 2015
Vedtak: Arbeidet i 2015 legges opp som i den foreslåtte arbeidsplanen.
Overvåkingsgruppen kan justere planen ved behov. Kommentar til planen fra
Norman: Når det gjelder arbeidet med enkle trendanalyser er det viktig at en
refererer til metoder som er brukt i relevante sammenhenger samt til det som ble
skrevet i overvåkingsgruppens statusrapport for 2010.
6. Aktivitetsrapport til styringsgruppen
Vedtak: Det foreliggende utkastet, med innsendte tillegg fra Miljødirektoratet,

vedtas som overvåkingsgruppens aktivitetsrapport for 2015. Rapporten
oversendes styringsgruppen innen 15. februar. Den endelige rapporten er vedlagt
nedenfor.
7. Oppstart arbeid om strategi for videre arbeid med indikatorer
Vedtak: Det skal utarbeides en strategi for den videre utviklingen av
overvåkingsgruppens indikatorsett. Strategien skal inneholde overordnede mål og
betraktninger om hvordan disse skal nås. Arbeidet organiseres som beskrevet i det
vedlagte saksfremlegget.
8. Eventuelt. Det ble orientert om at Norsk Polarinstitutt og Miljødirektoratet har
fått i oppdrag å utrede hvordan indikatorer for effekter av havforsuring kan
utformes. Det vil bli avholdt en workshop om dette til høsten.
9. Videre møter i 2015 (viktige saker for hvert møte angitt i parentes).
• 24 april (gjennomgang av statusrapport for Nordsjøen, drøftelse strategi)
Video.
• 30. september (vedtak om strategi, plan for statusrapport 2016
Norskehavet). Fysisk møte på Austevoll.
• 25. november (videre arbeid med statusrapport 2016 Norskehavet).
Video.
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