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PROTOKOLL – STYRINGSMØTE NR. 2, 09.06.20
Sted: Holmen våtmarkssenter, Tønsberg
Tilstede:
Styringsgruppen:
Roar Jonstang (leder), Mona Vauger (nestleder), Anna Beathe Tvinnerheim, Anne Lise Nilsson,
Egil Postmyr, Bjørn Jalving, Kjetil Andersen
Sekretariat:
Bjørn Strandli, Monika Olsen, Atle Haga, Lars W. Solheim, Frithjof Moy
For øvrig deltok Geir Endregard fra Inspiria, Ida Marie Evensen fra Miljødirektoratet, Therese
Mathisen og Arne Hestnes fra Kongsberg Maritime og Werner Olsen, tidligere miljødirektør i
Vestfold.
Havforskningsinstituttet representerte det øvrige fagnettverket.
Sak 1
Godkjenning av innkalling og dagsorden, protokoll
Vedtak:
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Sak 2
Rapport om oppfølgingspunktene fra forrige møte
Vedtak:
Rapporten ble tatt til etterretning, med følgende tillegg:
Vurdering av tilstand i fjorden avhenger av hvilke kriterier som blir lagt til grunn. Tilstanden i
fiskeressursene blir ikke brukt som kriterium i vanndirektivet. Ved å legge inn fisk som kriterium
blir den økologiske tilstanden svært mye dårligere enn det dagens «vanndirektivkart» viser.
Styringsgruppen er svært tilfreds med at resultatene fra Frisk Oslofjord blir brukt ved andre
kartlegginger i Oslofjorden og eller i marine grunnkart langs norskekysten.
Sak 3
Status økonomi, rapport
Vedtak:
Rapporten ble tatt til etterretning. Styringsgruppen er tilfreds med at underskudd nå blir rettet opp
og ser fram til at økonomien har kommet i balanse til neste møte i styringsgruppen.
Sak 4 Status framdrift
Vedtak:
Rapport om framdrift fra partnerskapet ble tatt til etterretning, med følgende tillegg:
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Det tas til etterretning at undervisningsopplegget er noe forsinket pga korona. Det gjenstår
også noe forankring i kommunene (ungdomsskolen).
Allmenheten er en viktig målgruppe ved siden av skoleverket.
Styringsgruppen er tilfreds med at innsamlede data og grunnkartene tas i bruk i
undervisningen.
Styringsgruppen ønsker å få se eksempler på økologisk grunnkart i neste styringsmøte.
Det er viktig å vise aktiviteter fra feltarbeidet i 2020 på høstkonferansen.
Prosjekttilskudd er engangspenger. Det er viktig å fokus på hvordan kontinuiteten i det
videre arbeid kan sikres med løpende driftsmidler, særlig undervisningsoppleggene.

Sak 5
Krav til marine økologiske grunnkart
Vedtak:
Hoved testen på et godt prosjektresultat vil være at sluttproduktet dekker behovene hos
forvaltningen. Styringsgruppen understreker viktigheten av at prosjektledelsen følger de føringene
som er trukket opp fra forvaltningen.
Kartene må være slik at de kan brukes av ulike brukere med ulikt kunnskapsnivå. For å få til dette
bør prosjektet vurdere å gjøre en enkel undersøkelse blant brukere med ulikt kunnskapsnivå. En slik
tilrettelegging er viktig for at kartene kan bli forstått og dermed være et korrekt og relevant
grunnlag for diskusjoner og beslutninger. Gjennom en slik pedagogisk tilrettelegging kan Frisk
Oslofjord gi verdifullt nasjonalt bidrag til videre framstilling av økologiske grunnkart. Pedagogisk
tilrettelegging er mangelvare i en rekke databaser i dag.
Kartene må vise ulike grader av miljøpåvirkninger og hva som må til for å bedre miljøtilstanden.
Nye aktiviteter og næringer vil dukke opp og vi kjenner ikke framtiden. Viktig at økologiske
grunnkart er egnet til å vise konsekvenser av framtidige tiltak/næringer som kan påvirke miljøet.
Det er viktig at dataene fra prosjektet kan koples opp mot andre databaser, bl.a. «vann nett –
systemet».
Sak 6
Frisk Oslofjord 2 – nytt prosjektforslag
Vedtak:
Styringsgruppen slutter seg til hovedtrekkene i forslag om Frisk Oslofjord. Styringsgruppen ber om
at fylkesmennene og fylkeskommunene rundt fjorden forankrer saken. Det settes ned en
arbeidsgruppe med HI, Inspira, Kongsberggruppen, Roar Jonstang og Bjørn Strandli for raskt (så
mye som mulig før sommeren) å gjøre ferdig prosjektdokumentet, også med budsjett, organisering
og framdrift. Det er viktig å drøfte muligheter for et «Frisk Oslofjord 2» med relevante
bankstiftelser.
Det er viktig at det endelige prosjektdokumentet kommuniserer hensikten med Frisk Oslofjord 2 på
en god måte og hvorfor det er ønskelig å gjøre kartlegginger i Indre Oslofjord og sydover mot
Jomfruland.
Det er viktig å formidle til KLD at et eventuelt infosenter for Oslofjorden (foreslått i Helhetlig plan
for Oslofjorden) langt på vei er det samme som er foreslått i Frisk Oslofjord 2, med en
Kunnskapsbank som utvides til å omfatte hele Oslofjorden, og i samarbeid med de marine
nasjonalparkene.
Frisk Oslofjord 2 vil være en «gavepakke» til KLD for konkretisering av oppfølging i Helhetlig
plan for Oslofjorden.
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Frisk Oslofjord 2 bør komme i gang i 2021 slik at det blir en overlapp med pågående Frisk
Oslofjord.
Havforskningsinstituttet bør påta seg å være prosjekteier og ledelse av en styringsgruppe.
Resultatene fra Frisk Oslofjord og eventuelt Frisk Oslofjord 2 kan spres og tas i bruk ved alle
landets vitensentre.
Sak 7
Utslippsfrie kommuner, initiativ for å ta i bruk nye avløpsteknologi
Vedtak:
Styringsgruppen har merket seg at det finnes tilgjengelig effektiv teknologi som gir minimale
utslipp av næringssalter fra bolig til våre vassdrag og marine miljøer. Dersom dette også kan
redusere forbruk av vann og energi, er dette viktige bonuser i en tid da energiforbruket må ned og
vann kan bli en knapphetsfaktor i store deler av verden.
Styringsgruppen ber om at det sendes et brev til Klima- og miljødepartementet og eventuelt
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, der vi ber om at det etableres et pilotprosjekt for
utslippsfrie boliger under Helhetlig plan for Oslofjorden. Et slikt prosjekt kan ha betydelig
overføringsverdi, og med stimulering til bruk av ny teknologi.
Sak 8
Krafttak for kysttorsken, veien fram mot sluttrapport
Vedtak:
Styringsgruppen ser fram til å gjennomgå utkast til sluttrapport i septembermøtet. Styringsgruppen
er tilfreds med at konferansen blir lagt til Oslo og den kan åpnes av klima- og miljøministeren. Det
bør lages en kortversjon av sluttrapporten som kan sendes til pressen i forkant av konferansen.
Konferansen må «settes sammen» slik at den peker framover på oppfølgingstiltakene.
Sluttkonferansen bør ha en sekvens der representanter fra ulike politiske partier kan legge fram sitt
syn på oppfølgingen av rapporten.
Sak 9
Informasjonstiltak i gjenværende prosjektperiode, Frisk Oslofjord og krafttak
for kysttorsken.
Vedtak:
Styringsgruppen ber om at prosjektene har fokus på informasjon i gjenværende prosjektperiode.
Målet med arbeidet må være:
• Å motivere for de tiltakene som anbefales i prosjektene
• Å berede grunn for et Frisk Oslofjord 2
Prosjektene bør gjennom sin informasjon tilstrebe en helhetlig kunnskapsformidling basert på det
kunnskapsgrunnlaget som er frembrakt gjennom prosjektarbeidet.
Styringsgruppen slutter seg til de hovedelementene i kunnskapsgrunnlaget som er oppsummert i
saksframlegget.
Sak 10

Eventuelt
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