Oslo, 19.06.2020
REFERAT, STYREMØTE NR. 5, 2020
Tid / Sted: 18.6.2020, kl. 13:00— 13:30
Til stede:
Sigurd Grande, Leder
Knut Bjørnskau, Leder Utvalg for miljøovervåkning, møteleder
Mads Aulie, Bærum, Leder Utvalg for vannmiljøtiltak
Wenche Dørum, vara
Line Kristin Haug, sekretær

Saksliste:
1.

Referat fra styremøte 27.5.2020
• Referatet er godkjent.

2.

2.utkast Årsberetning 2019.
- Gjennomgang av årsberetning.
Diskusjon rundt kapittel 8 fra NIVAs hovedrapport og deres bidrag sendt inn
til Fagrådets årsberetning. Utvalg for Miljøtiltak ønsker å forkorte bidraget
noe, samtidig som de ville ta inn noe fra hovedrapporten. Nå er hovedrapporten endret og ferdigstilt, men vi beholder mye av den forrige revisjonen
i vår årsberetning. Saken handler om klassifiseringssystemer, holistisk
tilnærming samt tiltak. Det er utvalgsmøtet 19.6 og da vil utvalget ta en runde
på dette, sammen med representant fra NIVA. Teksten i årsberetningen vil da
sannsynligvis endres noe fra 2. utkastet.
- Faktaark, en popularisert versjon er under utarbeiding. Diskuteres også på
morgendags møte i Utvalget for miljøtiltak.
- Andre endringer i årsberetningen: FerryBox er kutte ned på, lagt til litt om
Fagrådet og sammensetningen. Samt bidrag fra Lars Hem om regional
vannforsyning.
- Også Ketil fra UiO har kommet med innspill i beretningen vedr. fisk. Videre
prosjekt med UiO diskuteres over sommeren. UiO kom med prosjektforslag
om eDNA til å kartlegge hvilke fisker som faktisk finnes i fjorden. Mulig
samarbeidsprosjekt med myndighetene.

3.

Eventuelt
- Arbeid med vannforsyning/ Oslofjordmodellen. Sweco skal ferdigstille sin
rapport til sommeren. Møte til høsten. Innkalling kommer.

6.

Møteplan høsten 2020
- Håper å kunne ha normal møtevirksomhet til høsten. Se an hvordan
situasjonen utvikler seg. Innspill om at det i denne situasjonen kan være
enklere å møtes andre steder enn Oslo sentrum om man ønsker minst
mulig smitterisiko.
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