Oslo, 21.6.18
MØTE NR. 3-18, UTVALG FOR MILJØOVERVÅKNING
Tid: 12.618, kl. 12-14.25
Sted: VAV, 2.etg. i Herslebs gate 5
Referat
Tilstede:
Utvalg for miljøovervåking: Knut Bjørnskau, Ski; Toril Giske, VAV, Oslo; Randi Aamodt, Oppegård;
Carla Kimmels De Jong, Asker; Anja Celine Winger, Fylkeskommunen; Stein Fredriksen, UiO;
Svanhild Fauskrud, Fagrådet (sekretær)
Vannområdet PURA: Anita Borge
Forfall: Simon Haraldsen, Fylkesmannen;
Vannområdet Oslo: Heidi Kristensen
Vannområdet Indre Oslo Vest: Ingvild Tandberg

1. Godkjenning av referat fra møte 10.april 2018
Referatet ble møte 10.april 2018 ble godkjent.

2. Anskaffelse overvåkningsprogram 2019 - 2022
Egne avtaler er/vil bli inngått med:
-

NIVA - Årsovervåking med FerryBox og satellittovervåking
HI - Høstundersøkelse med strandnot
UiO- Fisk i Indre Oslofjord – Biologisk effekter av miljøgifter på fisk.
UiO - Foraminiferer. Hvis dypvannsfornyelse i Bunnefjorden våren/forsommeren 2018,
anbefales ny foraminiferundersøkelse høsten 2018.

Ad hoc komiteen – anskaffelsen er Knut, Toril, Heidi og Svanhild.
Revidert utkast av kravspek’en sendt utvalget for kommentering, samt en del kommentarer i møte.
Det vil bli stilt krav i tilbudet om at tilbudet, rapportering og annen kommunikasjon skal foregå på
norsk samt Faktaark på 4-5 sider med komprimert essens av innholdet i en popularisert versjon. I
utvalget ble det enighet om å forta undersøkelser av reker og makroalger hvert annet år, dvs. i 2020
og 2022.

3. Informasjon fra styremøte
-

Henvendelse fra styreleder om utredningsprogrammet fremlagt på årsmøte kan tas inn som
opsjon i anskaffelsen om miljøovervåkning av fjorden. Utvalget var enige om at det ble
vanskelig å ta deler at utredningen inn i pågående anskaffelse.
Det anbefales å dele utredningen inn i følgende trinn:
1. Direkteanskaffelse med NIVA om videreutvikling av fjordmodellen der eierskap til modellen
drøftes. Det er ønskelig å få til et møte med NIVA før ferien
2. Anskaffelse; Ekstern kvalitetssikring av modellen
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3. Anskaffelse; trekke linjene i fjorden i forhold til fylkesmannens krav (utslippstillatelse),
vanndirektivet etc. Konklusjonene samles i en popularisert rapport som kan brukes ovenfor
politikerne i alle fagrådskommunene.
Det må også sees på endringene i artssammensetningen med mål om å oppnå god kjemisk og økologisk
tilstand.
Utvalg for miljøovervåkning tilbyr seg å være prosjektgruppe for oppfølging av utredningsprogrammet.

4. Orienteringssaker
-

-

Vannområde Oslo ble innkalt til fylkesmannen i forbindelse med deres overvåkningsprogram.
Vannområdet Oslo ser til VAVs overvåkningsprogram der bl.a. undersøkelse av bunndyr og fisk
utføres hvert fjerde år. Oslo Havn, Miljødirektoratet og EBY deltok også i møte, der en ønsker å
få til en harmonisering av overvåkingsprogrammet i hht. Vannforskriften.
Miljødirektoratet har prosjektene ØKOKYST og MILKYS der de ser på nye miljøgifter og hva
som blir påvirket av disse miljøgiftene. Oslo Havn er pålagt overvåking av dypvannsdeponiet.
Fylkesmannen har det overordnede ansvar. Det er ikke mulig å få lagt inn tilleggsovervåkingen i
Vanndata. Fylkeskommunen ser på miljøgifter og mikroplast fra fylkesveinettet. Toril
representerte utvalget i møte.

-

Vannområdet Indre Oslofjord Vest planlegger naturtypekartlegginger, rødliste- og
svartelistekartlegginger i kystvannsforekomstene i sommer i tillegg til å gå gjennom
kystvannsforekomstene mhp kjemisk og økologisk tilstand. Dette må jo absolutt
samordnes med arbeidet i fagrådet.

-

Ny søknad om risikovurdering av forurenset sediment vil bli sendt Miljødirektoratet i
begynnelsen av januar 2019.

5. Eventuelt/info
- Vannområde PURA har bedt Fagrådet se på mulighetene for at vannområdene kan tas opp som
assosierte medlemmer i Fagrådet og VEAS har søkt om medlemskap. Begge henvendelsene
krever vedtektsendringer. Styret vil begynne arbeidet med vedtektsendringer til høsten.
- Henvendelse om vannkvalitet og septikk-utslipp i fjorden. Nesodden har forbud mot septikkutslipp. Frogn vil ha på plass en tømmestasjon til i Drøbak før forbud innføres. Det planlegges
en tømmestasjon ved en av marinaene innerst i Bunnefjorden, da det er eksisterende
ledningsnett. PURA vil gå i dialog med marinaen. Det mangler politisk vedtak i Ås og
Oppegård. Fagrådet anbefaler Oppegård å legge inn forbehold i politisk sak om at det etableres
en tømmestasjon. Anita skal delta på et politisk møte med Ola Elvestuen der blant annet septikk
fra fritidsbåter og forbud mot dette er sak. Fylkeskommunen vil støtte forslag om forbud om
septikktømming i Indre Oslofjord på grunn av fjordens sårbarhet.
- Innspill til Toril om miljøovervåkningen til Oslo Havn innen fredag. Overvåkningen er
harmonisert med Vannforskriften.
- VAV har fått henvendelse fra journalist i Asker og Bærums Budstikke om
undervannsskulpturene utenfor Sjøholmen i Bærumsbassenget. Det ble påstått at renseanleggene
var skyld i det grumsete vannet, slik at skulpturene var vanskelige å se. Ved Kadettangen er det
båthavn og pågående arbeid i forbindelse med bygging av Kadettangen Fjordpark samt
tilførselen via Sandvikselva. Vi har også hatt en lang periode med sol og veldig varmt vær med
algeoppblomstring.
- Fylkeskommunen informerte om at HI i sommer skal utføre kartlegging av stillehavsøsters i
Indre og Ytre Oslofjord.
- Mottatt innspill om oksygentilførsel til oksygenfattig vann. Tar ikke stilling til dette nå, men tar
saken med videre.
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