PROGRAM
Åpen innspillskonferanse om revidering av forvaltningsplanen
for Barentshavet–Lofoten og oppdatering av forvaltningsplanene
for Norskehavet og Nordsjøen–Skagerrak
Framsenteret i Tromsø, tirsdag 28. mai 2019

Foto havhest: Morten Ekker

PROGRAM
09:00 Registrering. Kaffe
09:30 Velkommen
	Ole Arve Misund, direktør Norsk Polarinstitutt
og møteleder
09:40 Åpning av konferansen
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen
09:50 S tatssekretær Roy Angelvik, Næringsog fiskeridepartementet
10:00 S tatssekretær Rikard Gaarder Knutsen,
Olje- og energidepartementet
10:10 H
 ovedpunkter fra det faglige grunnlaget
for forvaltningsplanene
Innledning Signe Nåmdal, Miljødirektoratet
	
Miljøtilstanden i havområdene
Per Arneberg, Havforskningsinstituttet
Kort benstrekk/kaffe
	
Samlet faglig grunnlag – hovedtrekk
Hanne-Grete Nilsen, Miljødirektoratet
Særlig verdifulle og sårbare områder
Cecilie von Quillfeldt, Norsk Polarinstitutt

	
Arealverktøy for forvaltningsplanene
BarentsWatch
11:45 Lunsj
12:45	
Hva bør vektlegges i forvaltningsplanene
Korte forberedte innlegg fra blant annet:
• Norges Fiskarlag
• Norges Kystfiskarlag
• Norges Rederiforbund
• Norsk olje og gass
• Industri Energi
• Norsk industri
• NORWEA – Norsk vindkraftforening
• Sjømat Norge
• NHO Reiseliv
• WWF
• Natur og Ungdom
• LO Norge
• KS
14:00 Paneldebatt og innspill fra salen
15:15 Avslutning
15:30 Slutt

Formål og bakgrunnsdokumenter
Konferansen er del av regjeringens arbeid med stortingsmelding om revidering av forvaltningsplanen for
Barentshavet–Lofoten i 2020 og oppdatering av forvaltningsplanene for Nordsjøen–Skagerrak og Norskehavet.
Det faglige grunnlaget for revidering og oppdatering av forvaltningsplanene fra Faglig forum vil være utgangspunktet
for presentasjoner og diskusjoner på konferansen. Faggrunnlaget vil presentere ny og oppdatert kunnskap om
miljøtilstanden i havområdene og havnæringenes aktivitet, verdiskaping og påvirkning på økosystemene.
Faglig forums rapport og underliggende delrapporter vil bli gjort tilgjengelig i starten av mai 2019 på nettstedet
Havforum.no. Faglig forum og Overvåkingsgruppen består av representanter fra alle berørte fagetater og rådgivende
institusjoner, slik som Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet, Oljedirektoratet, Kystverket, Norsk Polarinstitutt og
Havforskningsinstituttet med flere.

Påmelding
Sendes til Klima- og miljødepartementet på e-post KLD-arrangementer@kld.dep.no innen 14. mai.
Inkluder i e-posten: navn, organisasjon, telefonnummer, e-postadresse, eventuelle matallergier.
Ved spørsmål om det praktiske ved konferansen kan du også benytte e-postadressen KLD-arrangementer@kld.dep.no.

