
Avslutningsinnlegg
Roar Jonstang, styreleder Frisk Oslofjord

Vi fikk klare budskap fra politisk rådgiver i Klima og miljødepartementet og statssekretæren i 
fiskeridepartementet om at det haster med å redde Oslofjorden. Problemene er dokumentert. De var enige 
om «fakta har makta.»

Vi har hørt om ny teknologi og pilotprosjektet Marine grunnkart i Frisk Oslofjord, som tilbys inn i et nasjonalt 
program.

Vi har hørt om skolene i fjæra - med svært gode tilbakemeldinger fra både elever og lærere.

Havpanelet la frem en overbevisende dokumentasjon for nødvendigheten av et styrket vern. Interessant 
foredrag fra Lyme Bay. Vi får mer hummer og fisk med verneområder. 

Fagdirektør Geir Klaveness, presenterte FNs bærekraftmål for Havøkonomi for bla restaurering, som to 
regjeringer har sluttet seg til. Norge skal rapportere hva som er gjort. Da snakker vi. Videre enigheten i 
Stortinget om marint vern og andre effektive arealbaserte bevaringstiltak. Klaveness signaliserte 
pilotprosjekter i Oslofjorden for restaurering. Eksportartikkel! Supert.

Med prosjektenes sluttrapporter er verktøykassene presentert! Vi vet mye om hva som skal til for å 
restaurere fjorden. Vi har fått meget godt kartverk godt hjulpet av ikke minst takket Kongsberg maritime i 
Horten.

Det tverrfaglige samarbeidet gjennom hele prosjektperioden mener jeg har vært avgjørende viktig - ikke 
minst deltagelsen fra både sentrale fiskerimyndigheter og miljømyndigheter. Jeg tillater meg å takke 
Gunnstein Bakke i Fiskeridirektoratet spesielt for viktige bidrag og som en viktig ambassadør for prosjektene. 



Med et betydelig folkelig og politisk engasjement og med tydelige signaler fra to regjeringer om handling 
forventes er tiden inn til handling. Vi forventer

• at kommunenes ledningsnett blir utbedret i raskere tempo og med bedret rensing av næringsstoffer i 
avløpsvannet. Jeg heier på initiativet som er tatt og som har gjort at ordførerne i kommunene rundt 
Oslofjorden deltar her i dag. Det er en god start.

• at landbruket og landbruksmyndighetene samarbeider for å forsterke tiltak for reduserte utslipp av 
næringsstoffer

• at tiltak i vassdragene gjennomføres for å begrense den skadelige formørkning av vannet i 
Oslofjorden

• at fiskeressursene i tett samarbeid mellom fiskerimyndigheter og fiskerne forvaltes godt. 
Bevaringsområder for flere arter enn hummer etableres.

• at etterlatte fiskeredskaper fjernes. Arbeidet er allerede i gang. 
• at staten tar en tydelig rolle, overordnet ansvar og koordinering. 
• at Frisk Oslofjord kan bli et eksempel (både nasjonalt og internasjonalt) på hvordan et fjordområde 

kan restaureres. 
• at tempoet holdes oppe og saken må ikke slippes før jobben er gjort.

Takk til Are Karlsen for god ledelse av konferansen. 

Så vil jeg på vegne av styringsgruppa takke spesielt forskerne Fridtjof Moy og Even Moland og deres kollegaer 
ved instituttet, Kongsberggruppen, NGU, Kartverket og NIVA, for omfattende og svært solid arbeid, stort og 
krevende og med godt dokumentert resultat. 

Takk til nasjonalparkforvalterne for kunnskapsformidling og ikke minst Inspiria ved daglig leder for 
undervisningsopplegg. Dette tilbudet vil med Frisk Oslofjord II bli tilgjengelig for hele Oslofjordregionen. 



Sparebankstiftelsen DnB la 15 mill. på bordet og fikk finansieringen til å rulle. En stor takk til stiftelsen for 
utvist samfunnsansvar!! I Oslofjord II er stiftelsen inne med nye 17 millioner.

Til slutt vil jeg takke Bjørn Strandli som tok initiativ til etablering av prosjektene. Med sin relevante bakgrunn 
og med sitt gåpåhumør har han betydd mye i arbeidet. Han har hatt den overordnede koordinering. Han har 
sørget for saksfremstilling og vært sekretær for styringsgruppene. Han har vært en pådriver i fremdriften. 
Uten Bjørn hadde det neppe blitt hverken Krafttak for kysttorsken eller Frisk Oslofjord. 

Da er det for meg å si tusen takk for en spennende reise. Lykke til med å friskmelde Oslofjorden.


