
 

Program
Åpen høringskonferanse om oppdateringen av forvaltningsplanen 

for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 

Thon Hotel Lofoten i Svolvær, 7.–8. juni 2010
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Kveldsprogram

19.00 Kveldsarrangement – avreise Thon Hotel Lofoten 

22.00  retur Thon Hotel Lofoten

Forbehold om vær og antall påmeldte til kveldsarrangementet

mandag 7. juni 2010

Formål
Formålet med konferansen er å stimulere til innspill fra interessegrupper på og i etterkant av konferansen.  

Et oppdatert faglig grunnlag for forvaltningsplanen vil være utgangspunkt for presentasjoner og diskusjoner.  

Det vil blant annet bli anledning til å diskutere ulike temaer knyttet til status og utvikling i forvaltingsplanområdet, 

med særlig fokus på ny kunnskap om havområdene, havets betydning for verdiskaping og samfunn og sektorenes 

miljøpåvirkning.

Påmelding
Påmelding til miljøverndepartementet v/Sidsel Kristoffersen, e-post: sk@md.dep.no innen 14. mai.  Vennligst oppgi 

navn, organisasjon, adresse, telefonnummer og e-post, ønsket gruppe under gruppearbeidet og om du/dere ønsker  

å delta på kveldsarrangementet mandag 7. juni. 

Hotell må bestilles av den enkelte. Det er reservert 100 rom på Thon Hotel Lofoten, tlf: +47 76 04 90 00 og 50 rom  

på rica Hotel Svolvær, tlf: +47 76 07 22 22. oppgi «miljøverndepartementet – høringskonferanse» ved bestilling.  

rommene er holdt av t.o.m. 1. mai.

Deltakerne anbefales å ankomme Svolvær på ettermiddagen mandag 7. juni for å rekke åpningen av konferansen 

neste dag. For informasjon om reiser til og i Lofoten anbefales http://www.lofoten.info/ 

Bakgrunnsdokumenter  
Bakgrunnsdokumenter vil bli lagt ut på miljøverndepartementets nettsider  

http://www.regjeringen.no/md   

På nettsidene vil også annen bakgrunnsinformasjon om arbeidet med oppdateringen av forvaltningsplanen  

for Barentshavet – Lofoten være tilgjengelig. 

Skriftlige innspill mottas gjerne på e-post til postmottak@md.dep.no innen 1. juli. 

Vennligst angi «Barentshavet – Lofoten – høringsuttalelse» som emne i e-posten.  

Foto havhest: morten Ekker
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08.30 registrering, kaffe

Fellesprogram

09.00 Velkommen
 møteleder Bjørn Hersoug, Norges fiskerihøgskole

09.05 Åpning av konferansen 
 miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

09.20 Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen 

09.35 olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

09.50 Hovedpunkter fra det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen 
 Leder av Faglig forum Bjørn Fossli Johansen, Norsk Polarinstitutt

10.15 Paneldebatt med spørsmål fra salen

11.00 Innledning til gruppearbeid
 
11.30 Lunsj

Parallellmøter i arbeidsgrupper

12.30 møter i arbeidsgruppene
  
14.15 Kaffe og frukt 

Fellesprogram

14.30 Innledning og presentasjon av konklusjoner fra de tre arbeidsgruppene
 møteleder og lederne av arbeidsgruppene

14.45 Diskusjon av konklusjoner fra de tre arbeidsgruppene 

15.45 oppsummering og avslutning
 møteleder/miljøverndepartementet

16.00  Slutt

Tirsdag 8. juni 2010 



ArBeidsgruPPe 1: 
Ny kunnskap om havområdene: Hva viser kunnskapen,  
og hvordan skal vi tolke og bruke den?

gruppeleder: Cecilie von Quillfeldt, Norsk Polarinstitutt  
 
Forvaltningen av norske havområder skal være basert på best 
tilgjengelig kunnskap. I oppfølgingen av forvaltningsplanen for 
Barentshavet – Lofoten har det blitt innhentet ny kunnskap om 
havområdene, særlig gjennom prosjekter for kartlegging av 
havbunn, sjøfugl og geologi. Klimaendringer og havforsuring er 
også eksempler på tema hvor kunnskapen er i stadig utvikling.

aktuelle tema/spørsmål: 
–  Hva viser ny kunnskap fra kartlegging, overvåking  

og geologiske undersøkelser etc.?
– Hvordan skal vi tolke og bruke ny kunnskap?
–  Hvordan kan eller bør utviklingen i påvirkninger som klima-

endringer, havforsuring og langtransportert forurensning tas 
hensyn til i forvaltningen av påvirkninger fra de ulike nærin-
gene?

– Hvor har vi fortsatt kunnskapsbehov?

ArBeidsgruPPe 2:  
Verdiskaping, samfunn og miljø:  Hvordan skal  
de ulike hensynene vektlegges, og i hvilke områder?   

gruppeleder:  Per Arild Garnåsjordet, Statistisk sentralbyrå  

Hvordan havområdene våre forvaltes har stor betydning for 
samfunnet. Formålet med forvaltningsplanen er å legge til rette 
for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av ressurser og 
goder i havområdet, og samtidig opprettholde økosystemenes 
struktur, virkemåte og produktivitet.  

aktuelle tema/spørsmål: 
–  Havområdets betydning for verdiskaping og samfunn – hvilke 

hensyn er viktige for god nærings- og samfunnsutvikling?
–  Hvilke lokale og regionale ringvirkninger kan vi få på land av 

næringer knyttet til havet?
–  Hvordan skal vi forvalte særlig verdifulle og sårbare områder?
–  Kan vi sette verdi på biologisk mangfold og økosystem-

tjenester? 

ArBeidsgruPPe 3: 
Håndtering av risiko:  Hvordan kan risiko for uønskede 
hendelser vurderes innenfor en økosystembasert 
forvaltning?

gruppeleder: Steinar Nesse, Det Norske Veritas

menneskelige aktiviteter påvirker havområdene. De fleste 
påvirkningene stammer fra normal aktivitet i eller utenfor for-
valtningsplanområdet. Forvaltningen av havområdet skal sikre 
at aktivitetene i området ikke truer naturgrunnlaget og dermed 
mulighetene for fortsatt verdiskaping i fremtiden. Ingen aktivi-
tet kan foregå uten en viss usikkerhet om konsekvensene av 
aktiviteten, og uønskede hendelser som for eksempel medfører 
akutt forurensning kan forekomme. Det er et mål i forvaltnings-
planen at risikoen for skade på miljøet og de levende marine 
ressursene som følge av akutt forurensning skal holdes på et 
lavt nivå, og skal kontinuerlig søkes ytterligere redusert. 

aktuelle tema/spørsmål: 
–  Hvordan skal sannsynligheten for akutte utslipp forebygges  

i Barentshavet – Lofoten?
–  Hvordan skal man vektlegge sannsynligheten for og konse-

kvensene av akutte hendelser som oljeutslipp ved vurdering 
av ny aktivitet i havområdene?

–  Hvilken rolle kan risikoanalyser og -beregninger spille i en 
beslutningsprosess, for eksempel ved vurdering av risiko for 
sjøfugl- og fiskebestander ved oljeutslipp? 

–  Hva skjer innen oljevern – utvikling og nye konsepter?

arbeidsgrupper 
Diskusjon av aktuelle temaer som er sentrale i oppdateringen av forvaltningsplanen
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Foto: Eiliv Leren/StatoilFoto: Harald m. Valderhaug Foto: EFF


