
 
 

  
REFERAT, Styremøte nr. 1, 2022 
Tid / Sted: 26.1.22, kl. 12:00— 13:30 / TEAMS 
 

Til stede: Forfall 
Sigurd Grande, leder Niclas Wigforss, Nesodden 
Knut Bjørnskau, leder Utvalg for Miljøovervåkning  
Mads Aulie, leder Utvalg for drikkevann -og Vannmiljøtiltak  
Nils Erik Pedersen, Ås  
Kari B. Thingnes, Asker  
Toril Giske, VAV   
Line Kristin Haug, sekretær  

 
Sak 
nr. 

 Ansvar 
og frist 

1.  Referat fra styremøte 08. 12.2021 
Godkjent. 
Spørsmål om punkt.4. Line ser på å endre ordlyd. 
 

Line 

2.  Presentasjon om renseanlegg, pe og utslipp i Asker 
Se egen presentasjon for detaljer. Diskusjon om hvordan Asker (og Drammensområdets) 
valg vil kunne påvirke indre og ytre fjord. Diskusjon om Asker som case.  
 

Kari 

3.  Utvalg for drikkevann- og vannmiljøtiltak 
- Planlegger befaring hos Nordre Follo, når smittesituasjonen tillater dette.  
- Nettverkvannforsyning. Mads har pratet med Tor Gunnar, det et gode 

tilbakemelding på at dette arbeidet er i gang, 
- Sandfang. Mål om å få til noe på dette i år, de er i gang igjen med 

kunnskapsinnhentingen etc.   
 

 

4.  Utvalg for miljøovervåking 
- Toktrapport om forholdene i Bunnefjorden og hvordan de påvirkes av Nordre Follo 

renseanlegg sitt nye dyputslipp. Se rapport på Fagrådets nettside. 
- Faktaark: Vi ønsker et om planteplankton, dypvannsfornyelse (mulig animering eller 

liknende), naturtyper i fjorden. NIVA jobber videre med dette.  
- Møte med Miljødirektoratet 11.1. Line sender ut oppsummeringen fra dette møte til 

styret. Rapportene var kritiske, men NIVA sitt notat svarte ut en del av punktene. 
God meningsutveksling. Det vil snarlig kalles inn til nytt møte med markedsaktører.  

- NIVA prøver seg på et nytt prosjekt. Toril og flere fra VAV deltok på prosjektmøte. 
Knut ønsker dem lykke til i prosjektsøknad, da dette er relevant for Fagrådets arbeid.  

- Ny anskaffelsesrunde for miljøovervåkning av indre Oslofjorden. Kommer over 
terskelverdi. Ønskelig med samme person til å hjelpe oss med anskaffelsen.  
(Lyudmyla). Diskusjon om parametere – skal dette justeres noe på?  Forslag om at 
det kan f.eks. være større bredde i kontaktnettet/ arbeidsressurser. 
Utviklingsmulighet: Vi trenger noen som kan hjelpe oss med å skrive en god 
kravspesifikasjon på modell. Hvor får vi tak i folk i god modellkompetanse? Kan tenke 
oss å ha en konkret case, ref. presentasjonen til Kari. Her er det også mulighet å se 
på både indre og ytre fjord. Utvalget ønsker å få i gang en diskusjon og få til en 
videreutvikling av bruk av modell(er). Tilstanden har endret seg i fjorden og da må vi 
se på hvordan modellen kan fange opp endringene/påvirkningene.  

 
 
 



 
 

- Ferrybox: bedt om revidert tilbud hvor satellittdata spesifiseres.   
 

5.  Informasjon/aktivitet 2022 
- Båtseptik – orientering. Line har jo vært i kontakt med blant annet Kongelig Norsk 
Båtforbund (KNBF), Oslofjorden friluftsråd og flere aktører i Oslo kommune. Line jobber 
med å forberede saken i VAV, ved å hente inn informasjon etc. 
- Årsmelding 2021. Kommer en epost fra Line snart.  
- Årsmøte 2022: Etter pandemien hadde det vært veldig fint å ha det fysisk. Det er lenge 
siden vi kan ha samlet. Gjerne tilknytting til fjorden, som Oscarsborg mm. Forslag om 
Oslofjordsmuseet i Vollen eller Hvalstrand. Ønske om fysisk møte. 

 
 
 
 

6.  Eventuelt  
Medlemmer Fagrådets styre (vikarer/ utskiftning i 2022)  

- Nils Erik skal bytte jobb. Per nå er det ikke en naturlig erstatter for han, men blir 
tipset om en som starter i Ås kommune i april. Vi takker Nils Erik masse for hans 
arbeid i Fagrådet. Han føler at dette har vært meningsfylt arbeid.  

- Nesodden må også følges opp mtp. deltakelse.  
Arkiv   

- Fagrådet har levert og vil levere årsberetningen til Nasjonalbiblioteket jf. 
pliktavleveringen. 

 
 
 

 


