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PROTOKOLL – STYRINGSMØTE NR. 3, 06.10.20 
 
Sted:  
Inspiria, Sarpsborg 
 
Tilstede: 
Styringsgruppen: 
 
Styringsgruppen: 
Roar Jonstang (leder), Mona Vauger (nestleder), Thorleif Vikre, Atle Haga, Gunnstein Bakke, 
Egil Postmyr, Bjørn Jalving, Kjetil Andersen, Thorbjørn Halvorsen 
 
Sekretariat: 
Bjørn Strandli, Even Moland, Frithjof Moy, Monika Olsen, Lars W. Solheim. 
 
Ellers deltok Geir Endregard, Grethe Helgås, Anne Sjømæling, Therese Mathisen, Arne 
Hestnes og Elin Tangen Skeide, Anders Tysklind og Gunnar Larsen. 
 
Havforskningsinstituttet representerte det øvrige fagnettverket. 
 
 
Sak 1  Godkjenning og innkalling av dagsorden, protokoll 
Vedtak: 
Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
Sak 2  Forslag til sluttrapport 
Vedtak: 
Rapporten ble tatt til etterretning, med følgende tillegg: 

• Om mulig, bør det komme fram et skille mellom gammel og ny kunnskap 
• Forståelighet og formidlingsverdi bør vektlegges i den endelige versjonen og ikke 

minst i kortversjonen. I gjenstående bearbeiding av rapporten bør dette tillegges vekt. 
Inspiria og andre som arbeider med informasjon bør bidra. 

• Noen av forslagene kan komme til å bli kontroversielle, men det er viktig å gå inn i 
dette med et åpent sinn, både i fagmiljøene og politisk. Kontroversielle tiltak kan være 
nødvendig dersom man skal lykkes med å bygge opp igjen fiskeressursene. Ingen er 
tjent med dagens situasjon. 

• Prosjektet har pekt på miljøpåvirkningene (jf. Helhetlig plan for Oslofjorden) og 
overfiske som hovedårsak til fiskens tilbakegang i fjorden. Prosjektrapporten kan ikke 



 

gradere innbyrdes hvor mye de hver for seg har betydd for fiskens tilbakegang. Begge 
faktorer har hatt stor betydning. 

• Rapportens framheving av trålingens påvirkning av bunnmiljøet og fiskens 
leveområder er viktig ny kunnskap og bør underbygges så tydelig som mulig. Dataene 
fra Kongsberggruppen kan være viktige bidrag til en slik dokumentasjon. 

• Viktig at kilder/forskningsresultater refereres så tydelig som mulig. Kan være behov 
for klargjøring ang. forslag om trålfrie soner, tråldybde og begrensninger i 
brislingfiske. 

• Det er viktig å beskytte naturtyper som i dag er svekket av inngrep og andre negative 
påvirkninger. Gjennom restaurering kan de få fornyet betydning for fiskeressursene. 

• Plansjer/tabeller som illustrerer miljøpåvirkningene, bør være av nyere dato enn 2006. 
• Det ble reist spørsmål om Kongsberggruppen kan bidra ytterligere på 

bestandsestimering for brisling. 
• Det er viktig å få fram i rapporten at initiativet til dette arbeidet oppsto i 

lokalsamfunnet og at Krafttak for kysttorsken er et foregangseksempel på 
sektorovergripende samarbeid, med stor overføringsverdi. 

• Det er viktig at prosjektet som sådan og ikke bare HI som står bak den informasjonen 
som går ut. 

• Nasjonalparkene bør være godt synlige både i hovedrapporten og kortversjonen. 
• Videre innspill til rapporten sendes til Even Moland og Bjørn Strandli. 
• Det er behov for god informasjon i lokalsamfunnet om innholdet i sluttrapporten, bl.a. 

folkemøter, kommuner, nasjonalparkstyrer og regionale organisasjoner. 
 
Sak 3  Oppfølgingspunkter fra forrige møte 
Vedtak: 
Alle saker er fulgt opp og styringsgruppen tar orienteringen til etterretning. 
 
Sak 4  Status økonomi 
Vedtak: 
Rapporten ble tatt til etterretning. Viktig at det er midler til gjennomføring av sluttkonferanse 
og annen type informasjon (eks. deltakelse i folkemøter mv). 
 
Sak 6   Status framdrift, prosjektrapport pr. 06.03.20 
Vedtak: 
Prosjektet er i rute og styringsgruppen sluttet seg til saksframlegget.  
 
Sak 7  Avslutningskonferanse 
Vedtak: 
På grunn av covid 19 og behovet for god forberedelse av konferansen, utsettes denne til våren 
2021. Rapportens kortversjon legges fram i forkant av sluttkonferansen. Hovedrapporten 
overleveres til klima- og miljøministeren den 23. november 2020. Fra prosjektet deltar Even 
Moland, Bjørn Strandli og Roar Jonstang. Andre som har bidratt til finansieringen inviteres 
også til å være representert. Det lages et presseopplegg knyttet til overrekkelsen. Klima- og 
miljødepartementet bidrar her. 
 
Sak 6  Eventuelt 

• Ingen saker 
 


