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PROTOKOLL – STYRINGSMØTE NR. 1, 07.02.22 
FRISK OSLOFJORD OG KRAFTTAK FOR KYSTTORSKEN 
 
Sted: Borge hotell 
 
Til stede: 
 
Styringsgruppen: 
Roar Jonstang (leder), Mona Vauger (nestleder), Thorleif Fluer Vikre, Egil Postmyr, Bjørn Jalving, 
Kjetil Andersen, Annette Lindahl Raakil 
 
Sekretariat: 
Bjørn Strandli, Frithjof Moy, Even Moland Monika Olsen, Lars W. Solheim og Atle Haga. 
 
Ellers deltok Helene Gabestad, Jonatan Lindaas, Anne Sjømæling, Arne Hestnes, Gunnar Larsen og 
Sissel Karlsen 
 
Havforskningsinstituttet representerte det øvrige fagnettverket. 
 

 
Sak 1    Godkjenning av innkalling og dagsorden, protokoll 
Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
Sak 2  Frisk Oslofjord og Krafttak for kysttorsken 

a. Protokoller fra forrige møte ble godkjent  
b. Sluttrapport for Frisk Oslofjord ble godkjent 

Følgende momenter ble påpekt: 
- Effektene av Frisk Oslofjord og Krafttak for kysttorsken har blitt langt større enn vi 

kunne håpe på i starten. Styringsgruppen ga stor honnør prosjektmedarbeiderne i 
begge prosjektarbeidene. 

- Det bør settes navn på NIN naturtyper 
- Behov for oppdatering av datoer, skrivefeil, bildekvalitet og henvisninger 
- Det bør gis referanse til vellykkede marine restaureringsprosjekter i Europa 
- Bør Østlandssamarbeidet trekkes inn i Frisk Oslofjord 2? 
- Kommentar fra Mona Vauger: på side 51 bør det stå at bunntråling kan medføre 

spor i bunnen 
- Kommentar fra Lars Solheim: foreslår at Larvik kommune blir med i 

styringsgruppen, det jobbes med å få Mølen/Svenner etablert som nasjonalpark. 
Bør Oslofjordrådet trekkes inn? 
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- Frisk Oslofjord har bidratt til  bedre betegnelser på forvaltningsrelevante 
naturtyper/naturenheter I NIN systemet. 

c. Sluttregnskapet ble godkjent 

d.   Aktiviteter i 2022 – finansiering 
     - Ikke fakturerte arbeidstimer hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark (Bjørn Strandli) og   

kostnader knyttet til siste møte i styringsgruppen dekkes av Frisk Oslofjord 2 med inntil kr.  
50 000. 

- Det bør gjennomføres en AUV kjøring i nasjonalparkenes «hvite» områder. Kartleggingen 
og bearbeiding av data bør holdes innenfor en ramme på 2-3 mill. Det bør også være 
aktuelt å prøve ut en kombinasjon av kartlegging og modellering. Nasjonalparkene bør 
være innstilt på at forenklet kartlegging ikke gir like mange detaljer og aspekter som 
tidligere kartlegging. Arbeidet bør utføres i 2022. Finansiering skjer fortrinnsvis gjennom 
Frisk Oslofjord 2. 

 
 

e.    Krafttak for kysttorsken  

           Det ble gitt en muntlig orientering fra Even Moland om 
            sluttrapporten og faglig utvikling som skjer nasjonalt og internasjonalt med restaurering av 
            marine fiskeressurser og økosystemer. Referanse til viktige restaureringsprosjekter for 

marin natur i Europa bør tas inn som faktaark/referanse i Frisk Oslofjord.  
 
Even Moland orienterte om at man nylig har oppdaget at danske trålere i henhold til en 
gammel avtale mellom Norge og Danmark har et omfattende fiske i norsk del av Skagerak, i 
strid med norsk regelverk. Bl.a. blir det fisket betydelige mengder kveite i perioder der 
denne arten er fredet i norsk farvann.  
Styringsgruppen understreket at dette må gjøres kjent for ansvarlig myndighet i Norge. 

 

 
Sak 3   Status for oppfølging av tiltak i Oslofjorden 

- Orientering fra Bjørn Strandli ble tatt til etterretning. Sterkt fokus på Oslofjorden og mange 
tiltak er på gang. Ordførerne rundt fjorden har sendt brev til Klima og miljøministeren om 
fortgang i tiltakene. 

 
Sak 4  Frisk Oslofjord 2 

- Styringsgruppen sluttet seg til innhold og organisering av prosjektet, men med følgende 
endring: Prosjektet må ha en styringsgruppe av hensyn til forankring i Oslofjord regionen og 
overordnet oppfølging av prosjektet. Det bør nedsettes et utøvende arbeidsutvalg med 
prosjektpartnerne som har ansvar for løpende beslutninger i prosjektet. Nye 
prosjektpartnere, mede støtte fra Bjørn Strandli og Atle Haga utformer rammen for 
organisering. To hensyn som blir viktige å ivareta ved nye organisering: Forvaltningsmessig 
og politisk forankring i Oslofjordregionen og effektiv prosjektstyring. 

   
Sak 5  Sluttkonferansen 

- Sissel Karlsen undersøker om det er mulig å hode sluttkonferansen i Sparebankstiftelsens 
lokaler (Sentralen).   

- Det er begrenset hvor mange innlegg vi kan ha. Dette kan kompenseres med å bruke 
«stands» på temaer som ikke får egne innlegg. Teknologiaspektet i marin kartlegging må 
fram i innlegg om Frisk Oslofjord 2.  

- Kjetil Andersen og Mona Vauger foreslår at Fiskerlaget Sør  holder et innlegg om 
eksisterende regelverk og utvikling av tråleteknologien.  
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- Viken spiller inn ideer til konferansen i løpet av et par dager. 
- Bør kommunesektoren inviteres til å holde et innlegg? – i og med at kommunene blir godt 

representert med bl.a. ordførere? 

   
Sak 6   Eventuelt 

Frisk Oslofjord 2 er ennå ikke fullfinansiert. Roar Jonstang stilte spørsmål til Sissel 
Karlsen om det er mulig å sende tilleggssøknad til Sparebankstiftelsen DnB. Sissel 
Karlsen svarte at det er mulig. Oslofjorden og miljøspørsmål er prioriterte områder. 
Hvis en eventuell tilleggssøknad ikke bare representerer «mer av det samme» men 
nye vesentlige elementer f.eks. knyttet til Universitetet i Oslo (ny partner) og som 
tidligere ikke har vært belyst, kan det være en fordel. 
 
Lars Solheim har spilt inn følgende forslag: 

o Kystverket bør kontaktes som mulig deltaker i Frisk Oslofjord 2.0.  
o Frisk Oslofjord 1.0 har vist sterk progresjon innenfor innovasjon i samspillet 

mellom forskning, næring og offentlig forvaltning. FO 1.0 har på flere felt 
medført endret praksis i forvaltningen. Det er et mål i FO 2.0 å arbeide 
videre med tilsvarende ambisjon om en samlet høy innovasjonsgrad 
innenfor arbeidspakkene. Dette bør uttrykkes i dialogen med eksisterende 
og kommende finansielle og partnere.   

o Invitasjon til sluttkonferansen bør gå ut i nær fremtid, for eksempel med en 
teaser.  
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