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En av Norges mest fiskerike fjorder

• Fiskeværet på Uleholmen 

• Fisken langs kysten var sikrere 
enn banken

• Grunnlaget for bosetting og 
folkeliv

• Matsikkerhet til alle tider –
trodde vi 
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Så forsvant fisken på 90- tallet

• Ingen kunne fortelle oss hva som 
foregikk

• Beskyldningene haglet: 
fritidsfiske, yrkesfiske, 
overgjødsling av fjorden, 
miljøgifter fra renseanleggene, 
sel og skarv
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Oslofjorden i dag: en skygge av seg selv

• Sterkt påvirket av menneskelig 
aktivitet

• Problemet - summen av mange 
lovlige aktiviteter som ikke 
lenger er bærekraftig. Vi har ikke 
greid å holde orden på dette.

• Utfordringen - å erkjenne dette
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Initiativ ble tatt av nasjonalparkene i Ytre Oslofjord

• Tunge, forskningsbaserte 
utredningsarbeid og innhenting og 
kunnskap

• Krystallklart utgangspunkt: arbeidene 
måtte være forskningsbaserte. Dette kom 
ikke minst fra de som var lei av ørkesløse 
og resultatløse diskusjoner og 
beskyldninger. Fiskerlaget

• Som sagt, så gjort

• Sparebankstiftelsen DnB skjønte 
viktigheten og dette og gikk foran, kld, 
fylkeskommunene og forskningsmiljøene 
selv hang seg på. Totalbudsjett: 35 mill.
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I disse «fake news» tider:
Hvorfor er et godt kunnskapsgrunnlag viktig?

• Uten kunnskap 
• Handlingslammelse

• Feil tiltak
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En omfattende innhenting av kunnskap er fullført

• Frisk Oslofjord og Krafttak for 
kysttorsken, sammen med andre 
viktige og forskningsbaserte 
arbeider i fjorden, har gitt oss et 
ganske solid kunnskapsgrunnlag

• De toneangivende 
forskningsmiljøene i Norge har 
deltatt med mye ressurser

• Nå er kunnskapen sikker nok til å 
gjennomføre hovedgrepene
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Nå vet vi:

• Fjorden er sterkt påvirket av avrenning 
hovedsakelig fra landbruket og kommunal kloakk 
fra hele Østlandsområdet, næringssalter og 
partikler.

• Endret miljøtilstand: fiskens leveområder og 
fjordens produksjonsevne er svekket

• De kystnære torskebestandene har gått ned med 
80-90% og hummer med 92% (Kleiven et.al. 2022)

• Krise for tareskogen og ålegrasengene

• Skagerak er et av de tre mest trålte områdene i 
verden

• Både fritidsfisket og yrkesfisket har  overbeskattet 
fiskeressursene over lang tid

• Hoveddiagnose: Svekket miljøtilstand og 
livsgrunnlag for fisken, sammen med 
overbeskatning av fiskebestandene 
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Nå vet vi

• Marine bevaringsområder virker 
effektivt for gjenoppbygging av 
fiskebestander, erfaringene med 
hummervern er svært gode

• Vi trenger økt fokus på 
kystressursene og tekniske 
inngrep  i fiskens leveområder 
(sprengning, mudring, moringer, 
moring havner osv.) 

• Skarv og sel
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Resultat 1 - kunnskapen har nådd ut

• En effektiv spredning av 
kunnskapen er det viktigste 
resultatet av disse prosjektene. 
Dette er vi stolte av!

• Vi har levert et viktig bidrag til 
høyt fokus på Oslofjorden

• Kunnskapskaper - endringspress 
- diskusjoner: fiskeri, kommuner 
og landbruk
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Svært gledelig

• Svært gledelig at både forrige og sittende 
regjering har prioritert Oslofjorden.

• Fjorden har så stor verdi for befolkning og 
næringsliv at problemene må løses

• Havet er i «motbakke» og det er alvorlig 
for oss. Vi trenger gode eksempler i den 
store diskusjonen om havets framtid og 
muligheter

• Vi håper at Oslofjorden kan bli en 
internasjonal referanse på hvordan man 
fikk tilbake fiskeressursene og en frisk 
fjord
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Resultat 2 - Økologisk sjøkart: et konkret arbeidsverktøy i 
forvaltningen av kystressursene
• Vurdering og anbefaling av 

restaureringstiltak, endring av 
menneskeskapte påvirkninger

• Vurdering av risiko og konsekvenser 
ved ulike typer bruk og akutte 
forurensninger

• Styring av arealbruk, og 
utslippskonsesjoner

• Utforming av  bevaringsområder

• Fiskerireguleringer

• Fastsettelse av kvoter/ressursuttak i 
fiskeriene
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Veien videre – mange må bidra 

• Basert på dagens kunnskap må vi 
sette oss sammen og finne løsninger
• Kommunene i prosess med nye 

investeringer i ledningsnett og rensing
• Landbruket er i prosess med flere 

miljøtiltak
• Samarbeid mellom fiskeri og forvaltning 

om hummervern (soneinndeling), en slik 
dialogform bør også brukes med tanke på 
framtidige bevaringsområder

• Nå har vi kunnskapen og engasjementet: 
nå eller aldri - for Oslofjorden

• Lykke til for dere som skal ha skoen på i 
tiden framover!!
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