
Referat fra møte i overvåkingsgruppen 19. oktober  
 
Møtet ble holdt tirsdag 19. okt 2010 hos Fiskeridirektoratet i Bergen med oppkobling til to 
lokaliteter på video. 
 
Følgende institusjoner (8) og personer (18) var tilstede: 

Direktoratet for naturforvaltning, Anne Britt Storeng 
Fiskeridirektoratet, Thorbjørn Thorvik, Modulf Overvik 
Havforskningsinstituttet, Knut Sunnanå, Gro van der Meeren, Ingolf Røttingen 
(observatør) 
Havforskningsinstituttet, Tone Vollen, Elvar Hallfredsson (video, Tromsø) 
Havforskningsinstituttet, Maria Fossheim, Lis Lindal Jørgensen, Anne Kristine Frie 

(video, Tromsø, før lunsj) 
Havforskningsinstituttet, Geir Ottersen (video, Oslo, etter lunsj) 
Klima- og forurensningsdirektoratet, Christine Daae Olseng 
Norsk institutt for Naturforskning, Svein-Håkon Lorentsen 
Norsk Institutt for Vannforskning, Merete Grung (video fra Oslo) 
Norsk polarinstitutt, Per Arneberg, Cecilie von Quillfeldt 
Statens strålevern, Anne Lene Brungot, Hilde Kristin Skjerdal 
NIFES, Amund Måge 

  
Det var store problemer med å få koblet opp både Tromsø og Bergen på video. Møtet startet 
50 minutter forsinket. 
 
Møtet ble innledet med en gjennomgang av innkalling og dagsorden, ingen kommentarer, 
ingen nye saker til ”Eventuelt”. Innledning og presentasjoner er vedlagt. Referat fra 5. mai 
ble gjennomgått og godkjent.  
 
 
Organisering av overvåkingsgruppen 
Knut orienterte om prosjektorganisering og sekretariat og la fram et forslag til hvordan man i 
framtiden kan se for seg en organisering av overvåkingsgruppen. 
 
Forslag gikk ut på:  

 Prosjektrettet organisering med klare mål, med klare leveranser og med milepæler. 

 3 årlige møter 

 Overvåkingsgruppen fungerer som en styrende gruppe for arbeidet som man 
gjennom en arbeidsplan kommer fram til. 

 En presisering av mandatet som sier at vi er en ”rådgivende gruppe for overvåking”. 
Gjennom dette vil overvåkingsgruppen behandle og gi råd inn til faglig forum, 
styringsgruppa og øvrig forvaltning.  Rådgivingen er basert på konsensus i gruppen. 

 Medlemmene i gruppen bidrar til arbeidet etter behov. 
 

Bemanningen i sekretariatet vil for 2011 bestå av følgende personer: 
- Knut Sunnanå (leder av overvåkingsgruppen) 
- Tone Vollen (koordinator og kontaktperson) 
- Geir Ottersen 



- Elvar H. Hallfredsson 
- Anne Kristine Frie 
- Lis Lindal Jørgensen/Josefina Johansson 
- Knut Korsbrekke 
- Maria Fossheim 
- Jan Erik Stiansen 

 
Leveranser fra overvåkingsgruppen vil være: 

- Rapporter 
- Forslag til evaluering og råd 
- Tekst til publisering 

 
Sekretariats rolle: 

- Bestille, redigere og produsere 
- Samarbeide med ulike aktører 
- Produsere egne nettsider 

 
 
Orientering om intern og ekstern evaluering 
FF sin siste oppdatering av den interne evalueringen er sendt til styringsgruppa. 
Cecilie orienterte.  
 
 
Høringsuttalelser 
Styringsgruppen ønsker en evaluering av høringsuttalelsene. Frist for overvåkingsgruppen 5. 
november, endelig frist for styringsgruppen 15. november. 14 høringer angår 
overvåkingsgruppen (dvs. kapittel 6 i fellesrapporten (det faglige grunnlaget for oppdatering 
av forvaltningsplanen)). Arbeidet er fordelt på 4 personer. De skal trekke ut det som går 
direkte på det faglige grunnlaget, kort og presentert i tabellform. Sendes ut til 
overvåkingsgruppen og legges ut på nettet. 
 
 
Rapportering 2011 
Det nye sekretariatet bestiller, redigerer og produserer.  
- Ingen rapportering til Faglig Forum i 2011 
- Barentshavet – indikatorrapportering på miljøstatus.no 
- Norskehavet – det lages et eget tema kapittel om Norskehavet og indikatorer legges inn i 

miljøstatus.no.  
- Produksjon og vedlikehold av en egen nettside for overvåkningsgruppen.  
- Det bør produseres flere tema-kapitler på miljøstatus.no. Disse bør enkelt kunne trekkes 

ut fra/samkjøres med andre (eksisterende) rapporter. Link til originaldokument bør 
legges på miljøstatus.no. 

- Sekretariatet utarbeider/tilpasser mal for indikatorrapportering og tema-kapitler på 
miljøstatus.no 

 
 
 



Eventuelt og oppsummering 
Det bør gjøres en vurdering av linken mellom arbeidet på naturindekser vs. indikatorer. 
 
Det nye sekretariatet vil være et redskap for overvåkingsgruppen. Med nytt sekretariat er 
det ikke lenger behov for et permanent arbeidsutvalg.  
 
Oppgaver som sekretariatet kan ta seg av inkluderer blant annet operasjonalisering av 
indikatorer (for Barentshavet) og oppfølging av workhop for nye indikatorer.  
 
Sekretariatet lager et forslag til en detaljert beskrivelse av arbeids-, tids- og budsjettplaner til 
midten av november. Sendes ut til overvåkingsgruppen.  Forslaget tas opp til diskusjon på 
neste møte. 
 
 
Neste møte 
Neste møte holdes tirsdag 15. (fra kl 11.00) og onsdag 16. februar (hele dagen) i Tromsø. 
 
 
 
 
 
Tromsø, 2. mars 2011 
 
 
Tone Vollen (referent) 


