Oslo, 19.6.2020
MØTE NR. 3-20, UTVALG FOR MILJØOVERVÅKNING
Tid: 19.6.20 kl. 09:00 – 11:40

Sted: Teams

Referat

Til stede: Knut Bjørnskau, Nordre Follo; Toril Giske, VAV, Oslo; Randi Aamodt, Nordre Follo;
Carla Kimmels De Jong, Asker; Håvard Hornnæs, Fylkesmannen; Estrella Fernandez,
Fylkeskommunen, Line Haug, Anita Borge, Vannområde PURA, Thomas Ruud, Vannområde
Oslo; Ingvild Tandberg, Vannområde Indre Oslo Vest.
Gjest: André Staalstrøm, Niva

1. Årsberetningen/ rapporten fra Niva
-

-

-

Det er ønskelig å legge til noen sider fra rapporten Modellering av miljøtilstanden i
indre Oslofjord sett i lys av utslippstillatelser og befolkningsutvikling i årsberetningen
inn i kapittelet diskusjon/tiltak. Her kommer klimaendringer- problematikk inn (se
sammendraget), og svarer på noen utfordringer/ kommer med noen tiltaksforslag.
André Staalstrøm kommer med innspill.
Delen om det holistisk perspektiver i årsberetning er ikke med hovedrapporten til
NIVA. Men uproblematisk at teksten avviker noe i årsberetning, så lenge vi inkluderer
en setning om dette. Jf. styremøte 18.6 så stiller styre seg positive til at saker tas opp til
diskusjon. Også Fagrådets mandat å gjøre noen refleksjoner og ha et kritisk blikk. Det
er en betydelig befolkningsvekst rundt fjorden, som gir avfallsstrømmer og miljøgifter.
Viktig å følge med på fjordutviklingen, med matnyttige verktøy.
Kommentar til årsberetningen. Endringsforslag til intro-teksten; referere til Fagrådets
nettsider.
Årsberetningen bør ferdigstilles snarlig, før sommerferien. Faktaark(ene) må jobbes
mer med, og er ikke like tidskritisk.
Aksjon: André sender Line innspill i uke 26, slik at Fagrådets årsberetning blir ferdigstilt
før sommeren.

2. Niva faktaark
- 1. utkast kommet fra Niva, men det ble uttalt behov fra utvalget om å endre og
omstrukturere teksten. Også avklare hvem som skal være mottaker/ leser (befolkning,
politikere). Det må være et klarere budskap og fokus må spisses; hva skal tema være,
hvilke spørsmål ønsker vi å besvare/ informere om i faktaarket? Hva er tilstanden i
fjorden?
- Kommunikasjon utad; Spørsmål om Fagrådet skal først bruke faktaarket for å profilere
seg og sitt virke, og så gå over til planteplankton - som et eksempel på overvåkning.
Introduksjonen først, hva fagrådet gjør må inn, og ulike overvåkingsmomentene/
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-

-

-

fagområdene. Også komme med forslag til neste faktaark (ett eller flere), gjerne
tilpasset vannområdenes arbeid.
Det kom innspill om å lage flere faktaark. For at befolkningen og politikere skal kunne
skjønne hvordan det henger sammen må det forenkles og populariseres. Samtidig, ikke
blande for mange temaer og det må være en konsis tekst. Vannområdene ønsker også
å bruke faktaark(ene) til kommunikasjonsformål. Formatet, slik Niva skisserer, kan
være brettet A3-ark (4 sider) eller et to-sidet ark (2 sider).
Konklusjon: første arket er en introduksjon og så kommer det et eller flere supplerende
faktaark, som tar det faglige dypdykket. Utvalget spesifiserte behovet for å få med
kommunikasjonsmedarbeider tidlig i prosessen fra Niva. Derfor ble det foreslått at Niva
tar med seg en av medarbeider til utvalgsmøtet over sommeren, og inn i arbeidet med
faktaarket.
Aksjon til Niva. Faktaark 1: en slags introduksjon. Ta med Fagrådets virke, hva gjøres
med miljøovervåkningen, hvordan det gjøres og, ikke minst, kort om tilstanden i
fjorden. (Kommer inn på hva som skal gjøres i 2020?). Anledning for å komme med
utkast til nytt faktaark om planteplankton.

3. Orienteringssaker/Info
-

-

Status anskaffelse risikovurdering miljøgifter. Risikovurdering trinn 2, jf. spleiselag
mellom Miljødirektoratet og utvalget. Anskaffelsen ligger ute på anbud, og det er god
interesse/ respons. Frist: 6. juli, og etter dette tilbudet evaluere, og vi satser på å starte
opp allerede august. God prosess så langt.
Orientering fra NIVA. NIVAs har 2 personer som jobber med kommunikasjon; ikke
forskere, opptatt av sosiale medier. Niva har publisert nyhetssaker om
dypvannsfornyelser. Kan være en tanke å lage en nyhetssak om planteplankton?
Videre, algeundersøkelse har akkurat blitt gjennomført (ser blant annet på hard og
bløtt bunn). Derfor kan det kommer nye funn i løpet av 2020, så dette feltet er i
utvikling. Kommer en toktrapport fra mai snarlig. Andre sender denne til Line når den
foreligger, slik at den kommer på fagrådets sider.

Nytt møte i utvalget over sommeren: Fredag 4. september, kl. 9—13, inkludert lunsj. På
agendaen står videreutvikling av faktaarket m.m.
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