Oslo 10.10.19
STYREMØTE NR. 6, 2019
REFERAT

STYREMØTE NR.6, 2019, BLE HOLDT HOS VAV 9.10.2019 FRA KL. 13 – 14.45

Til stede:
Sigurd Grande, Oslo, leder
Kari A. Briseid Thingnes, nestleder
Nils Erik Pedersen, Ås
Knut Bjørnskau, leder Utvalg for miljøovervåking og
Mads Aulie, Bærum, Utvalg for vannmiljøtiltak
Svanhild Fauskrud, sekretær

1. REFERAT FRA STYREMØTE 28.8.2019
Referatet ble godkjent.

2. UTVALG FOR VANNMILJØTILTAK
- Driftsseminaret avholdes på Son Spa 30.-31.oktober med over 70 deltakere fra alle
fagrådskommunene. Frode Hult har takket ja til å være møteleder.
- Nytt prosjekt; DV-system. Utkast til spørreskjema laget, og vil i løpet av høsten bli sendt ut
til kommunene.
- Nesodden kommune tar ansvar for Gemini fagdag i løpet av vinteren/våren 2020.
- Utvalgets mandat gjennomgått i siste møte.
- Bør driftsseminaret høsten 2020 arrangeres i nærheten av Ås, da det nye kompetansesenteret på Ås er i oppstartsfasen.
3. UTVALG FOR MILJØOVERVÅKING
- Siste toktrapport ble presentert og statusrapport av fjordmodellen gitt. I modellen er det en
bug som de prøver å finne ut av.
- Søknad til Miljødirektoratet om økonomisk støtte til risikovurdering av forurenset sediment
etter veileder M-409, søknadsfrist 15.10.2019. Søknaden sendes sedimentseksjonen.
- Det ble etterlyst mangel på bløtbunnsundersøkelser, som dekkes opp av alternativet i
Veilederen; foraminiferundersøkelse.
- Mail fra fylkeskommunene om innspill på «Helhetlig plan for Oslofjorden» med noen få
dagers svarfrist.

4. FAGRÅDETS VEDTEKTER
Utkast til vedtekter og mandat for utvalgene ble gjennomgått. Det var mange innspill i
møtet. Nye utkast er sendt styrets medlemmer og varamedlemmer. Vedtektene og mandat
for utvalgene skal vedtas på ekstraordinært årsmøte i desember 2019, og tre i kraft fra
1.1.20.
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5. SEKRETÆRSTILLINGEN
Ingen interne søkere i VAV. Stillingen må vedtas i MBU før ekstern utlysning.

6. RISIKOVURDERING AV FORURENSET SEDIMENT ETTER VEILEDER M-409
Revidert tilbud fra Norconsult mottatt. Søknad om økonomisk støtte fra Miljødirektoratet til
risikovurdering av forurenset sediment etter veileder M-409, og med søknadsfrist 15.10.19.
Fagrådet bevilger kr. 340.000 og fylkesmannen har støttet prosjektet med kr. 80.000.

7. INFORMASJON/AKTIVITET
- Henvendelse fra Inna Marie Dahlen Bellona, se vedlegg. Hun har laget en grov skisse over
hva prosjektet i Oslofjorden er tenkt å gå ut på, og hvilke positive effekter det er tenkt å
bidra til. Informasjonen finner du i vedlegget i e-posten. Dette er foreløpig en ide i utvikling.
Bellona ønsker å komme i dialog med andre aktører som arbeider med miljøprosjekter i
Oslofjorden.
Vi vil gjerne ha en tilbakemelding på om dette er noe interessant å ta tak i og mulighetene
for å kunne igangsette et slikt tiltak.
Styret var positive til dette initiativet. Bellonas kontaktperson inviteres til neste møte i
utvalg for miljøovervåkning.

8. EVENTUELT
- Info om en liten oase innerst i Bunnefjorden, Breivoll gård som er DNT Oslo og omegns
nye satsning på bynært friluftsliv.

9. MØTEPLAN HØSTEN 2019
Torsdag 21.november
Høstmøte/ ekstraordinært årsmøte ble berammet til torsdag 5.desember kl. 11 – 15 hos VAV,
Herslebsgate 5. Møtet starter med en enkel lunsj fra kl. 11 til kl. 11.30.
Forslag til faglig sesjon fremkommet i møte:
- Styring av avløpsstrømmer (VAV)
- Prosjekt mikroplast på Bekkelaget renseanlegg
- Korte innlegg fra hvert av renseanleggene
- HI tolkning av lite/ingen torsk i fjorden
- VEAS styring
- Vannforsyning og vannsikkerhet; kort presentasjon av rapportene «Vannforsyning Søndre
Nordstrand og Follo-regionen» og «Vannforsyning i Indre Oslofjord – Status og behov for
tiltak»
- Prosjekt Holsfjorden
- Modellering, fjorden
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