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PROTOKOLL – STYRINGSMØTE NR. 1, 06.03.20 
 
Sted:  
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Tønsberg 
 
Tilstede: 
Styringsgruppen: 
Roar Jonstang (leder), Bjørn Tore Kjølholt, Atle Haga, Egil Postmyr, Gunnar Larsen, Arne 
Johan Hestnes, Thorbjørn Halvorsen, Kjetil Andersen 
 
Sekretariat: 
Bjørn Strandli, Monika Olsen, Even Moland, Lars W. Solheim 
 
 
Sak 1  Godkjenning og innkalling av dagsorden, protokoll 
Vedtak: 
Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
Sak 2  Rapport ang. oppfølgingspunktene fra forrige møte 
Vedtak: 
Rapporten ble tatt til etterretning. 
 
Sak 3  Status økonomi 
Vedtak: 
Rapporten ble tatt til etterretning. Det gis ikke økonomisk bidrag fra nasjonalparkene og 
fylkeskommunene i 2020. 
 
Sak 4   Status framdrift, prosjektrapport pr. 06.03.20 
Vedtak: 
Styringsgruppen noterer at framdriften er tilfredsstillende. Det er også gledelig å registere at 
prosjektets datainnsamling ser ut til å bli fullt utnyttet i relevante studentoppgaver. Det må 
legges fram en oppdatert kunnskapsstatus for miljøgifter og den økte skarvebestanden 
eventuelt innvirker på fiskeforekomstene (se også sak 6). 
 
Sak 5  Behov for videre evaluering/prøvefiske etter torskefredningen 
Vedtak: 
Styringsgruppen tar til etterretning at årlig prøvefiske utgår f.o.m. 2020. Prøvefiske kan være 
aktuelt med års mellomrom for å vurdere effekten av torskefredningen. I tillegg vil den 
langvarige prøvenotserien til HI bli videreført. 



 

 
 
Sak 6  Sluttrapport, innhold 
Vedtak: 
Styringsgruppen sluttet seg til foreslått disposisjon for sluttrapporten og ser fram til 
gjennomgang av utkast i 2. halvår 2020. I tillegg legger styringsgruppen vekt på følgende: 

• Sluttrapporten blir et viktig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for 
nasjonalparkene. Dette bør gjenspeiles i innhold/struktur på sluttrapporten. 

• Det må legges fram en oppdatert kunnskapsstatus om hvordan miljøgifter og den økte 
skarvebestanden eventuelt innvirker på fiskeforekomstene. 

• Forslag til gode referanseområder for framtidig overvåking må legges fram i rapporten 
• Behovet for oppdatert kartlegging av ålegras bør foreslås. 
• Kunstige rev kan være et restaureringstiltak i områder som har vært utsatt for inngrep, 

men neppe i mer «jomfruelige sjøområder». Nasjonalparkenes forskrifter hjemler ikke 
slike «inngrep». 

 
Sak 7  Avslutningskonferanse 2020 
Vedtak: 
Det bør vurderes nærmere om konferansen bør gå over to dager eller gjennomføres på en dag. 
Prosjektet har fått stor oppmerksomhet og det bør vurderes om konferansen f.eks. skal holdes 
i Oslo og profileres mer nasjonalt, med åpning av politisk ledelse i KLD. 
I tillegg til sluttkonferansen bør det holdes lokal møter der sluttrapportens anbefalinger 
presenteres (lokalbefolkning, fiskere, lag og foreninger). 
 
Sak 8  Forskningsaktivitet på sel i Oslofjorden 
Vedtak: 
Styringsgruppen tok Even Moland sin muntlige orientering til etterretning.  
 
Sak 9  Lysfiske i Oslofjorden 
Vedtak: 
Styringsgruppen mener det er ønskelig med nærmere vurdering av: 

• Hvor stor er den lokale brislingbestanden i Oslofjorden og hva kan historiske fangster 
fortelle om fjordens potensielle bæreevne 

• Hvor stort er omfanget av lysfiske i Oslofjorden, og mulige konsekvenser for 
økosystemet 

• Muligheter for, og eventuelle konsekvenser av å forby lysfiske også i Oslofjorden 
HI og Fiskeridirektoratet forespørres om å foreta en slik vurdering. 
 
Sak 10  Reketråling i Indre Oslofjord uten bruk av sorteringsrist 
Vedtak: 
Styringsgruppen sluttet seg til saksframlegget. Det sendes brev til Fiskeridirektoratet der det 
best om at regelen om bruk av sorteringsrist også innføres i Indre Oslofjord. 
 
Sak 11  Hummerfredning i Østfold 
Vedtak: 
Styringsgruppen tok dokumentene og orienteringen fra Atle Haga til etterretning. 


