
 
 

REFERAT NR. 1, 2022 - MILJØOVERVÅKINGSUTVALGET 
TID / STED: 12.1.2022, KL. 12:00— 13:50 / TEAMS 

Til stede:  Forfall: 
Knut Bjørnskau, (leder), Nordre Follo   
Anita Borge, vannområde PURA  
Toril Giske, Oslo (VAV)  
Gro Angeltveit, Bærum   
Ingvild Tandberg, vannområde Indre Oslo Vest  
André Staalstrøm, NIVA  
Carla de Jong, Asker  
Heidi Kristensen  
Håvard Hornnæs, Statsforvalteren  
Stein Fredriksen, UiO  
Hilde Johansen, VEAS  
Heidi Neilson, Oslo Havn (kl. 12—13 )   
Estrella Fernandez, Viken fylkeskommune  
Line Kristin Haug, sekretær, Oslo (VAV)  

 
Saknr.  Ansvar og frist 

1.  Godkjenning av referat fra møtet 22.11.21  
Godkjent uten merknader.  

 

2.  Status for fjorden ved André (NIVA) 
Det er nylig ferdigstilt 2 toktrapporter, se Fagrådets nettsider. 
1: gått igjennom i tidligere møte.  
2: Toktrapport om Bunnefjorden.  
Det kommer trolig ny toktrapport for å se om det kommer ny fornyelse. 
 

André 

3.  Evaluering/ forbedring av Oslofjordmodellen 
DHI og COWI sine rapporter kom i fjor, og utvalget har blitt tilsendt 
notat fra NIVA. NIVA anser COWIs rapport som en generell kritikk av 
modeller. Det referees til rapportene og NIVAs presentasjon (tidligere 
sendt ut til utvalget). 
  
NIVA: Synes ikke rapportene skal være konfidensielle. Blåskjell er et 
interessant tilfelle. Knut: nylig kommet fra et møte om miljøgifter. 
Nevnte at vi i Fagrådet har fjordmodellen, men det kan hende vi må 
skule til flere modeller mtp tiltak. Satellittdata og Ferrybox: se på 
justering av en eller flere av stasjonene. 

Status fra møte med miljødirektoratet 11.01.22 vedr videre 
utvikling av fjordmodell 

Fagrådet ønsker dialog med Statsforvalteren og Miljødirektoratet om 
modellering av fjorden. De hadde lest rapportene, men ble mer 
beroliget av svaret fra NIVA mtp modellbruk.  Bekymringen er hva som 
har skjedd i fjorden, at fjorden kanskje ikke er så robust som man har 

 
 
 
André 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

trodd. Fagrådet er veldig interessert i å ta det videre, og tiden er nå 
med Helthetlig plan for Oslofjorden.  
 
Aksjon: Saken orienteres om i styremøte senere i måneden. Utvalget 
kaller inn til nytt møte.  
 

 
 
 
Knut/Line 
 

4.  Orientering: Status fra møte med Miljødirektoratet før jul vedr 
søknad trinn 3 risikovurdering av miljøgifter   
I møtet fikk vi rask tilbakemelding på at dette trinnet er myntet på 
statelige og kommunalt nivå/ tiltak. Så dette ligger ikke på Fagrådet å 
være pådriver videre. Undersøkelsen er mye mer oppfattende på dette 
trinnet, derav dyrt estimat for gjennomføring. Oslo Havn: sjekk med 
Elisabeth Alve, UiO, vedr. foraminiferer. Se også pkt. Forskerprosjekt 
om miljøgifter i Oslofjorden under. Fagrådet ser seg ferdig med sin 
leveranse med trinn 2.  
 
Aksjon: Fagrådet skal lage et informasjonsskriv om saken, som sendes 
ut til sine medlemskommuner.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knut / Line 

5.  NIVA Faktaark 
Ifølge kontrakten med NIVA så skal vi til sammen lage 4 stykker, hvorav 
et ble produsert i 2021.  André vil veldig gjerne ha om følgende temaer: 

• Planteplankton – tenker fokus på den ekstreme 
høstoppblomstringa nå i år kan være aktuelt.  
Frist: sommeren 2022. 

• Dypvannsfornyelse og oksygenforhold – dette kan kanskje 
vente til slutten av året. Da vil jeg være enda sikrere på 
effekten av NFR sitt dyputslipp. (Det kommer en spesiell 
toktrapport om dette ganske snart). Frist kanskje til høsten? 

• Naturtyper i fjorden. Frist mai 2023. 
 
Det er ønskelig at vi fastsetter tematikken før vi går i gang. 
Dypvannsfornyelse: forstår og interesserer folk seg for dette? Det må 
formidles på en forståelig måte. Forslag om dette illustreres med en 
film/animasjon. Se "Eventuelt " for innspill fra Stein Fredriksen om et 4. 
faktaark. 
 

 

6.  Forskerprosjekt om miljøgifter i Oslofjorden   
En rekke ansatte på NIVA, med hovedperson Sissel Brit Ranneklev, skal 
sende inn en prosjektsøknad til Forskningsrådet i februar 2022 om 
miljøgifter i Indre Oslofjord mtp. kilder. Forespørsel om dette utvalget 
kunne vært interessert i å med som interessegruppe/stakeholder. Flere 
kan være interesserte i dette prosjektet.  
 
Utvalget avventer om dette prosjektet blir noe av.  
 

  
 
 
Knut/ Toril 

7.  Anskaffelse fjordovervåkning 
Fagrådet går inn i siste år med NIVA-kontrakt. Ny kontakt må dermed 
inngås i løpet av året for å sikre kontinuitet i overvåkingen. Begynne på 
en anskaffelsesprosess allerede nå. Er det noen saker vi skal justere på 

 
 
 
 



 
 

for neste anskaffelser? 
Deltakere: PURA er med. Innspill om at også Vestfjorden skal med, 
derav forslag om at Ingvild også blir med. Inkludere alle 3 
vannområdene. Statsforvalteren har også vært med tidligere.  
 
Line begynner prosessen med å kontakte KAS/ juridisk avdeling hos 
VAV. Vi trenger en ressurs/ person som bistår med det juridiske.  
 

 
 
 
 
 
Line m fl.  
 
 

8.  Eventuelt  
- Stein: Illustrere med bilder om status på Bygdøy, fra 1975, 

1997 og 2021. Mengde grønnalger har økt betraktelig. Tema 
for et faktaark (ref. sak 5)  

- Fredning av hummer. Fagrådet kan kobles på og uttale oss om 
saken. Stein sender rapport til Line. Fagrådet skal vurdere å 
utarbeide uttalelse. Usikkert hvor den saken er i prosessen.  

- Line har begynt å se forbud mot utslipp av båtseptik i Oslo 
kommune for VAV. Fått gode innspill fra PURA. Dette er av 
interesse for Fagrådet. Bærum og Asker følger trolig etter med 
forbud.  

- Ingvild Tandberg ønsker innspill med miljøgifter og kilder. Dette 
settes på dagsorden til neste møte. Tips: Kilder på miljøstatus 
Norge.  

- Neste møte: Onsdag 09.03, kl. 12—14.  
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