Oslo, fredag 22. oktober 2021

REFERAT, Styremøte nr. 8, 2021
Tid / Sted:22.10.21, kl. 12:00— 13:30 / TEAMS
Til stede:
Sigurd Grande, leder
Knut Bjørnskau, leder Utvalg for Miljøovervåkning

Forfall
Tone Høysæter, sekretær
Mads Aulie, leder Utvalg for drikkevann
-og Vannmiljøtiltak

Kari B. Thingnes, Asker
Niclas Wigforss, Nesodden
Toril Giske, VAV - refrent
Nils Erik Pedersen, Ås kommune
Sak
nr.
1.
Referat fra styremøte 22. september 2021 godkjent
2.

Utvalg for drikkevann- og vannmiljøtiltak
Driftsseminaret 3.- 4. november 2021, Holmen fjordhotel
Programmet er sendt ut.

3.

Utvalg for miljøovervåking
Møte 12.10. NIVA deltok ikke grunnet gjennomgang av rapportene fra DHI og COWI.
Oslo Havn presenterte planene for ny terminal for utenriksfergene ved Sydhavna.
Fagrådet uttaler seg i stedet for Vannområde Oslo. Fagrådet skal uttale seg om det
faglige grunnlaget i planene.
Nytt møte 22.11. Møtes fysisk og spiser lunsj.

4.

Kvalitetssikring av fjordmodellen – status
Diskutert i utvalg for miljøovervåking 12.10.
Statsforvalteren kommenterte at NFM ikke kan gi et grunnlag for beslutning av tiltak.
Begge konsulentene påpeker at modellen bommer i hht. klassifiseringssystemet
3D-modellen ligger til grunn i den danske forvaltningen.
COWI påpeker at ingen modeller treffer helt, og man legger ikke å legge NFM til side,
men den må videreutvikles.
Begge påpeker at det kanskje er behov for flere modeller koblet sammen.
Ulik topografi i Norge og Danmark, så det vil være andre forhold som spiller inn ved
f.eks avrenning.
Følge opp med Miljødirektoratet om dette i forhold til helhetlig plan for Oslofjorden.
Samarbeid om å videreutvikle modellen eller evt. lage nye modeller.
NIVA må få lese gjennom rapportene først.
COWI foreslår møte med NIVA, evt også DHI.
Hvilke kontakter utenlands har NIVA når det gjelder modellutvikling? Hvorfor har NIVA
valgt å gå videre med boksmodellen? Hva tenker NIVA om 3D modeller?
Møte i utvalget med NIVA først slik at de får uttalt seg. Sendes med kort frist. Også kort
skriftlig kommentar.
Møte med NIVA, konsulentene og Miljødirektoratet i etterkant om veien videre.
Ikke tema for høstmøtet, må heller tas opp på årsmøtet.

Ansvar
og frist

Oppsummert:
Tone sender begge rapportene til NIVA for gjennomlesing. Fagrådet ønsker en
redegjørelse fra NIVA i utvalg for miljøovervåking 22.11, samt en kort skriftlig
kommentar som sendes styret også.
5.

Tone
29.10

Søknad til Miljødirektoratet trinn 3 risikovurdering av sediment – orientering
framdrift
Det er satt ned en egen arbeidsgruppe for å lage søknad: Anita (PURA), Gro (Bærum),
Toril (Oslo) og Knut (Nordre Follo). Sendt forespørsel per e-post til aktuelle konsulenter.
Frist 29.10. Frist for søknad til Miljødirektoratet er utsatt til 11. desember (fra 15.
oktober).
Bærum vil ha ekstra undersøkelser for sine områder.

6.

Fjordens tålegrense
Vi bør vurdere å se på hvor stor andel av nitrogen kommer fra renseanleggene?
Er det aktuelt å gjøre grundigere analyse av kildene og deres betydning?
Styret foreslår at fjordens tålegrense blir tema til høstmøtet: – må utsettes til
årsmøtet (se tema for høstmøtet under eventuelt)
Det videre arbeidet med modeller vil kanskje bidra til å tette noen av kunnskapshullene.
Blant annet tiltak på land må tas med i betraktningen.
Kommunene må støtte opp om tiltakene i Helhetlig plan for Oslofjorden, fremfor å finne
ut hvor tålegrensen går.
Knut,
Hvilke kilder til næringssaltene er avgjørende? Øke rensegrad, særlig nitrogen, ved
Toril,
renseanleggene. VAV holder på å utarbeide et grunnlag om renseanleggenes bidrag.
Tone
Avklare hvor langt unna vi er å nå målet om god økologisk tilstand? Hvilke tiltak må til
for å nå målet?

7.

Eventuelt
Forskningssøknad til RFF om miljøforhold og blåskjell i Oslos havnebasseng
Fagrådet takket nei med bakgrunn i at Fagrådet ikke kan pålegge ansatte i kommunene
til å bidra med egeninnsats.
Helhetlig plan for Oslofjorden seminar i PURA 1.12 Jobber med å få på plass de siste
presentasjonene.
Høstmøtet – oppfølging av fjordplanen – både Miljødirektoratet (Jon Lasse Bratli) og
Statsforvalteren (Håvard Hornnæs) Hvordan skal vi få gjennomført tiltakene i planen?

Tone
15.11.

