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Arbeidsplan for oppdatering av forvaltningsplaner for Norskehavet og
Nordsjøen/Skagerrak i 2020
Bakgrunn
I Meld. St. 35 (2016-2017) står det at
«en revidering med innhenting av ny kunnskap minimum hvert tolvte år – og en oppdatering for å
sjekke måloppnåelse og vurdere virkemiddelbruken hvert fjerde år – vil sikre at forvaltningsplanene
for våre havområder både er forutsigbare, dynamiske og inneholder oppdaterte avveininger.
Regjeringen vil gjennomføre dette fra og med kommende stortingsperiode. Stortinget vil med dette
systemet som minimum bli forelagt en melding om havforvaltning i hver periode.» Med bakgrunn i
dette skal det også leveres faggrunnlag for oppdatering av forvaltningsplan for Norskehavet og
Nordsjøen-Skagerrak.

Fra mandatet til faglig forum
Oppdatering: Det faglige grunnlaget for oppdateringer skal ikke være en like omfattende
gjennomgang av temaene som ved en revidering, men skal gi en kortfattet/konsentrert beskrivelse
og vurdering av vesentlige endringer og utviklingstrekk. Temaene som skal dekkes i det faglige
grunnlaget kan presiseres nærmere etter bestilling fra Styringsgruppen. Frister for faglige grunnlag
for kommende oppdateringer vil bli fastsatt senere.
Fokus på forenkling
Arbeidet med oppdateringene vil ha fokus på endringer og vil ta utgangpunkt i eksisterende
faggrunnlag fra Norskehavet (2014) og fra Nordsjøen/Skagerrak (2010). Det er en forventing fra
styringsgruppa om en forenkling av arbeidet knyttet til forvaltningsplanene. Oppdateringene vil også
ta innover seg den utviklingen som har skjedd i arbeidet med de norske forvaltningsplanene på de
ulike temaene som blir behandlet. Der det er naturlig vil relevant internasjonalt arbeide bli vurdert
for å se det i sammenheng med forvaltningsplanarbeidet.
Arbeidet vil baseres på eksisterende kunnskap.

Oppbygging av arbeidet
Det faglige grunnlaget vil bestå av flere delutredninger som vil bli publisert til ulik tid. Flere av
delutredningene vil bygge på hverandre.
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Ingen av utredningene vil foreligge i trykkede versjoner, kun på nett.
For de ulike delutredningene vil følgende struktur følges så lang det lar seg gjøre og er naturlig:






Innledning skal si noe om hvordan man tilnærmer seg stoffet som omtales (metode/kilder)
Usikkerhet i kilder og datagrunnlag skal beskrives
Kunnskapshull skal beskrives
Oppsummering (maks 2 sider + ev figurer) som skal fange opp vesentlige endringer.
Delutredningene publiseres på havforum.no etter at de er ferdigstilt og er behandlet i Faglig
forum.

Leveransene som er beskrevet nedenfor dekker alle tema som er beskrevet i mandatet til Faglig
forum ved at det blir gjennomgang av tiltak og målevaluering. Dersom det kommer oppdrag fra
styringsgruppa kan det bli eventuelle tillegg i arbeidsplanen.
Det legges opp til involvering av interessenter i prosessen.

Innhold i leveranse
Næringsaktivitet
Ansvarlig*: Fiskeridirektoratet
Leveranse: rapport fjerde kvartal 2018
Aktivitet med vekt på endringer vil bli beskrevet for:
•
•
•

Fiskeri
Petroleum
Skipsfart

I tillegg beskrives eventuelle nye næringer.
Det tas utgangspunkt i nyest tilgjengelige data og beskriver endringer i aktivitet og påvirkning siden
forrige oppdatering/revisjon (jfr metodedokument).

Særlig verdifulle og sårbare områder
Ansvarlig*: Norsk Polarinstitutt/Miljødirektoratet
Leveranse: rapport fjerde kvartal 2018
De særlig verdifulle og sårbare områdene vil bli beskrevet med vekt på endringer i miljøverdi og
sårbarhet, tilstand og aktivitet (jfr metodedokument).
Det gjøres en utsjekk av verdi og sårbarhet, aktivitet (hjelpemiddel: arealverktøyet) og annen
påvirkning, overvåking, forvaltning og kunnskapsbehov og en vurdering av om det er behov for å
endre grenser for eksisterende områder.
* Ansvarlig betyr i dette dokumentet å lede prosessen, andre etater vil også bidra. Hvilke avhenger av tema.
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Arbeidet samkjøres med plan for Barentshavet.

Måloppnåelse
Ansvarlig*: FFs sekretariat/Miljødirektoratet
Leveranse: rapport fjerde kvartal 2018
Måloppnåelse er vurdert for Norskehavet i 2015 og må oppdateres. Det må sammenstilles hva som
trengs for å evaluere målene i Nordsjøen - dette er ikke gjort tidligere. Det må vurderes om det må
utarbeides underlag for å vurdere måloppnåelse.
- Oversikt over hva vi trenger for å evaluere målene i Nordsjøen/Skagerrak (sekretariatet lager et
utgangspunkt fjerde kvartal 2017)
- Vurdering av måloppnåelse i løpet av 2018 (ansvar fordeles til relevante etater i Faglig forum). Det
må vurderes om det er hensiktsmessig at alle havområdene tas samtidig med samme ansvarlig?

Tiltak
Ansvarlig*: FFs sekretariat
Leveranse: rapport vår 2018
I de helhetlige forvaltningsplanene er det listet opp en rekke tiltak formulert som «regjeringen vil»
punkter. Det vil bli foretatt en vurdering av de ulike tiltakene i forhold til om de er blitt fulgt opp og
hva som er blitt gjort, og vurdere effekten av disse tiltakene så langt som mulig.
- Oversikt over tiltak for Nordsjøen sammenstilles (sekretariat, fjerde kvartal 2017)
- Norskehavet: tabellen må oppdateres med nye tiltak fra st meld 35 (2016-2017) (sekretariat, fjerde
kvartal 2017)
- Fylle ut tabeller for Nordsjøen/Skagerrak og Norskehavet (Faglig forum andre kvartal 2018)
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Arbeidsplan for Faglig forum 2017-2019 Norskehavet og NordsjøenSkagerrak
Arbeidsplanen gjenspeiler aktiviteter som går spesifikt på oppdatering. Ansvarlig etat leder arbeidet,
men øvrige etater i FF bidrar i større eller mindre grad.
Oppgave

Næringsaktivitet
 Beskrivelse av aktivitet, endring
og fremtidig utvikling, tilstand og
aktivitet i
forvaltningsplanområdet
 Arealbruk/arealinteresser

Involverte etater i
FF (ansvarlig etat
uthevet)
Fdir
NRPA, Sdir, OD,
Mdir, NP, KyV, HI

Særlig verdifulle og sårbare områder
 Beskrivelse av endring av
miljøverdier, tilstand og aktivitet
i særlig verdifulle og sårbare
områder
 Vurdere behov for justering av
grenser
 Påpeke behov for overvåking og
forvaltning

NP
Mdir, OD, OVG, HI,
Fdir

Måloppnåelse
 Oppdatere måloppnåelse for
Norskehavet
 Sammenstille behov for underlag
for evaluering av målene i
Nordsjøen
 Vurdere behov for å utarbeide
underlag
 Vurdering av måloppnåelse
Nordsjøen

Sekretariatet
alle

Tiltak


Sekretariatet
alle




Oversikt over tiltak for Nordsjøen
sammenstilles
Norskehavet: tabellen må
oppdateres med nye tiltak fra st
meld 35 (2016-2017)
Fylle ut tabeller for
Nordsjøen/Skagerrak og
Norskehavet

Sammenstilling/publisering på
havforum.no

2017 2018

X
fjerde
kvartal

2019
(april)
X
(ev justering
datamateriale)

X
fjerde
kvartal

X

X
fjerde
kvartal

X
fjerde
kvartal
X
X

X
andre
kvartal
Sekretariatet

X

