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1. SAMMENDRAG 

Miljøvernsamarbeidet med Russland skjer innenfor rammen av miljøvernavtalen fra 
1992 og under ledelse av den norsk-russiske miljøvernkommisjonen. 
Hovedansvarlige for samarbeidet under kommisjonen er Klima- og 
miljødepartementet (KLD) på norsk side og Naturressursministeriet på russisk side.  
 
Den norsk-russiske miljøvernkommisjonen møttes 19. februar 2019 i Moskva, og ble 
ledet av Klima- og miljøminister Ola Elvestuen fra norsk side og Naturressursminister 
Dmitry Kobylkin fra russisk side. På møtet ble et nytt arbeidsprogram for 2019-2021 
vedtatt. Forurensningen fra nikkelproduksjonen ved grensen til Norge og samarbeid 
om marin forsøpling var også viktige saker.  
 
KLD har i 2018 disponert 24,5 millioner kr. på kap/post 118.70 og 118.01 etter 
belastningsfullmakt fra Utenriksdepartementet (UD) til miljøvernsamarbeid med 
Russland, avtalenummer RUS-16/0003.  
 
I perioden har KLD prioritert å støtte prosjekter i miljøvernkommisjonens 
arbeidsprogram for 2016-2018. Dette inneholder prosjekter innen havmiljø, biologisk 
mangfold, reduksjon av forurensning, grensenært samarbeid, kulturminnesamarbeid 
og undersøkelser av radioaktiv forurensning. KLD startet også utviklingen av et 
norsk-russisk samarbeid om marin forsøpling sammen med Naturressursministeriet. 
KLD har også støttet prosjekter under Barents-samarbeidet, eksterne prosjekter, og 
samarbeid mellom norske og russiske miljøvernorganisasjoner (NGO-samarbeid). 
Det er også tildelt et frivillig bidrag til "Barents Hot Spots Facility" i Nordic 
Environment Finance Cooperation (NEFCO) og gjort en ekstratildeling til NIBIO 
Svanhovd.  

2. BELASTNINGSFULLMAKT OG FORBRUK 

KLD fikk belastningsfullmakt fra Utenriksdepartementet til miljøvernsamarbeidet med 
Russland 15. mars 2018 på 22,5 millioner kroner. Belastningsfullmakten ble utvidet 
30. oktober med 2 millioner kroner, øremerket prosjekter ved NIBIO Svanhovd.  
 
Til grunn for tildelingene har vi lagt UDs St. Prp. 1 S 2017-2018, UDs retningslinjer 
for prosjektsamarbeid med Russland, KLDs prioriteringer for prosjektsamarbeidet 
med Russland slik de var beskrevet i utlysningsteksten og arbeidsprogrammet for 
2016-2018 under den norsk-russiske miljøvernkommisjonen. Tildelingene ble avklart 
på politisk nivå i Klima- og miljødepartementet.  
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Tabellen viser fordelingen og forbruket på post 70 og post 01 i henhold til 
belastningsfullmakten. En fullstendige liste over tilsagn og forbruk i 2018 er vedlagt. 
 
 
Innsatsområde Budsjett 2018 

per 10. 
desember 2018 

Utbetalt 2018 Post 

Prosjekter i Arbeidsprogrammet 
2016-2018 og til 
Barentssamarbeidet 

9 870 802 9 654 922 01 

Marin forsøpling    300 000  315 139 01 
NIBIO Svanhovd 2 000 000 2 000 000 01 
Midler til øvrige prosjekter i 2016 
(utlyst) 

4 324 000 4 190 054 70 

NGO-samarbeid (utlyst) 7 129 214 7 1113 057 70 
NEFCOs Barents Hot Spots 
Facility 

  800 000 0 70 

Totalt 24 424 016 23 273 172  
 
Midler til egne etaters miljøsamarbeid med Russland ble gitt på post 01. Midler til 
øvrige prosjekter og NGO-samarbeid ble utlyst på KLDs hjemmeside. Samtlige 
tildelinger som ble gjort av utlyste midler, ble vurdert opp mot EØS-reglene om 
offentlig støtte.  
 
Beklageligvis førte en misforståelse til at de tildelte midlene til NEFCOs Barents Hot 
Spots Facility ikke ble betalt ut i 2018. Vi viser her til revidert budsjett for 
miljøvernsamarbeidet med Russland i 2019, hvor disse midlene er blitt inkludert.  

3. MILJØPROSJEKTER I DET NORSK-RUSSISKE 
MILJØVERNSAMARBEIDET 

KLDs hovedprioritering i det norsk-russiske miljøvernsamarbeidet er prosjektene i 
arbeidsprogrammet og i Barentsrådets miljøarbeidsgruppe. Disse tildeles i hovedsak 
midler over 01-posten.   
 
Det ble tildelt midler og gjennomført aktivitet i fleste prosjektene i arbeidsprogrammet 
for 2016-2018. Det ble nødvendig med en del omdisponeringer underveis, da det 
viste seg at en del møter og aktiviteter i prosjektene ikke lot seg gjennomføre i 2018.  

3.1 Havmiljø 

Hovedformålet med havmiljøsamarbeidet er å bidra til en helhetlig, økosystembasert 
forvaltning av hele Barentshavet. Samarbeidet er høyt prioritert fra både norsk og 
russisk side og er forankret i en egen arbeidsgruppe, som fra norsk side ledes av 
KLD og fra russisk side av Naturressursministeriet. Havmiljøgruppa møttes 3.-4. juli i 
Moskva.  
 
Det sentrale prosjektet er å etablere et konsept for forvaltningsplan for russisk side 
av Barentshavet, basert på norske erfaringer. Siden president Putin i 2014 
underskrev en forordning om utvikling av helhetlig havforvaltning for Russland med 
Barentshavet som pilotområde, har det pågått en prosess på russisk side med 
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utvikling av lovgrunnlag for marin planlegging. De norske erfaringene, som har vært 
formidlet gjennom havmiljøsamarbeidet, benyttes inn i arbeidet. I 2016-2018 har 
prioriteringene vært å gjennomføre en vurdering av typer næringsvirksomhet som 
kan påvirke Barentshavet og å definere miljømessig verdifulle områder i 
Barentshavet. Det ble høsten 2017 klart at tidligere russisk hovedpartner 
havmiljøprosjektene i arbeidsprogrammet, Sevmorgeo i St. Petersburg, ikke lenger 
innehar denne rollen. Dette har ført til forsinkelser i dette hovedprosjektet. De 
planlagte aktivitetene utsettes derfor til 2019.  
 
Felles kunnskap om miljøet i Barentshavet er et viktig grunnlag for helhetlig 
forvaltning. Miljøstatusrapporten for Barentshavet fra 2009 ble oppdatert med nye 
data og ny kunnskap i 2015. Alle data legges ut på russisk og engelsk på 
Barentsportalen (www.barentsportal.com). I 2018 har deler av miljøstatusrapporten 
og portalen blitt oppdatert, mens full oppdatering er planlagt hvert tredje år fra 2020.  
 
Innen samordnet miljøovervåking ble det i 2015 vedtatt hvilke arter og komponenter 
som skal inngå i et samordnet miljøovervåkningsprogram, med i alt 22 indikatorer. 
Dette har i 2018 blitt fulgt opp gjennom et ekspertgruppemøte om sjøfugl, 
undersøkelser av grønlandshval og modellering av isbjørnhi.  
 
Miljøsikkerhet, miljørisikovurderinger og teknologi skal legge til rette for 
erfaringsutveksling med Russland om miljørisikovurdering, lovgivning, regulering og 
oppfølging av offshore petroleumsaktiviteter i Barentshavet. Det har i perioden 2016-
2018 vært vanskelig å få til et samarbeid med temaer som er interessante for begge 
parter. I juli 2018 ble det avholdt et møte, hvor man ble enig om aktuelle temaer 
innenfor prosjektet i det nye arbeidsprogrammet.   
 
Marin forsøpling 
På møtet i miljøkommisjonen 30. mai uttrykte de to miljøministrene bekymring for 
den økende mengden plastavfall og mikroplast i havområdene, og at man bør 
vurdere aktuelle tema for samarbeid innenfor dette temaet. Som en oppfølging av 
dette, arrangerte KLD og Naturressursministeriet et seminar om marin forsøpling i 
Moskva 7.-8. november. Seminaret samlet en rekke myndigheter, eksperter og 
private selskaper som tilsammen ga et godt innblikk i hvor de to landene står når det 
gjelder arbeidet med marin forsøpling. Seminaret la et godt grunnlag for det nye 
prosjektet som gjelder marin forsøpling i det nye arbeidsprogrammet, samt 
samarbeid mellom eksterne aktører som kan søke om tilskuddsmidler til egne 
prosjekter. Det ble laget en rapport fra seminaret som er oversatt til russisk og 
videreformidlet til russisk side.  

3.2 Biologisk mangfold 

Arbeidsgruppa for biologisk mangfold ledes fra norsk side av Miljødirektoratet, og fra 
russisk side av Naturressursministeriet. Gruppa møttes i Moskva 18. oktober 2018.  
 
Norge og Russland har felles populasjoner av sjøfugl. I 2018 har kartlegging av 
trekkruter og vinterområder for utvalgte sjøfuglarter blitt gjennomført innen det store 
SEATRACK-prosjektet, som undersøker sjøfuglers arealbruk utenom 
hekkesesongen. Forberedelser ble også gjort til den felles ismåketellingen i 2019. 
Norge og Russland deler også ansvar for forvaltningen av en rekke sjeldne og 
truede arter. Prioriterte arter i dette samarbeidet er sjøfugl, isbjørn og hvalross, samt 

http://www.barentsportal.com/


5 
 

dverggås, stellerand og snøugle. Prosjektene er svært nyttige for norsk forvaltning 
og flere er relevante i Arktisk råd-sammenheng. Innen samarbeidet om disse artene 
har det blitt gjennomført prosjektmøter og feltarbeid som har gitt nyttig informasjon. 
Det ble også utviklet undervisningsmateriale om dverggås (målgruppe 9-12 år) på 
norsk og russisk.  
  
Biodiversitetssamarbeidet har i den gjennomførte treårsperioden også to aktiviteter 
som er relatert til Barentsrådets miljøarbeidsgruppe og som dreier seg om 
samarbeid mellom verneområder: Planlegging av neste Habitatkontaktforum, som 
skal holdes i Murmansk i juni 2019, ble påbegynt. Greenbelt of Fennoscandia er et 
samarbeid mellom Norge, Finland og Russland om forvaltning og lokal utvikling av 
naturvernområdene langs grensen mellom de tre landene. Norges bidrag til Green 
Belt er først og fremst samarbeidet i Pasvik-Inari Trilaterale Park, se nærmere 
omtale under grensenært samarbeid.  

3.3 Reduksjon av forurensning 

Arbeidsgruppa for reduksjon av forurensning ledes av Miljødirektoratet på norsk side 
og Naturressursministeriet på russisk side. Gruppa møttes i Moskva 19. oktober 
2018. Prosjektene dreier seg om avfallsbehandling, opprydning av forurenset grunn 
og globale konvensjoner om kjemikaler og farlig avfall. Det har ikke vært aktivitet i 
prosjektene i 2018. Det har i perioden 2016-2018 vært avholdt et vellykket seminar 
om avfallshåndtering i Arkhangelsk, men det har ellers vært krevende å få til felles 
aktiviteter. Samarbeidsområdet vil videreføres i det nye arbeidsprogrammet, men 
med en litt annen innretning for å forsøke å få til mer aktivitet i prosjektene.   

3.4 Grensenært samarbeid  

Det grensenære miljøvernsamarbeidet ledes på norsk side av miljøvernavdelingen 
hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark1. NIBIO Svanhovd har flere prosjekter innen 
dette samarbeidsområdet.  
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark samarbeider med myndighetene i Murmansk 
om forvaltning av Pasvik-vassdraget, forvaltning av grenseoverskridende 
verneområder og om miljøovervåking. Overvåkingsprosjektene er svært viktige som 
grunnlag for dialog med russisk side om utslippene fra nikkelverket, og for å kunne gi 
god informasjon til befolkningen i grenseområdet. Samarbeidet er svært godt 
forankret på begge sider og er direkte nyttig for fylkesmannens oppgaver. 
Prosjektene har høy grad av måloppnåelse.  
 
Pasvikprogrammet har som formål å overvåke miljøtilstanden i grenseområdene og 
dermed avdekke virkninger av utslippene fra nikkelverket. Gjennom flere års 
overvåking er det påvist skader på skog, forsuring av vann og jordsmonn, samt 
opphoping av tungmetaller i naturen. Resultatene fra miljøundersøkelsene er viktige 
både for forvaltningen og befolkningen, blant annet når det gjelder helse og 
matsikkerhet. Det arbeides nå med gjennomføringen av et oppdatert program fra 
2014 for harmonisert miljøovervåking mellom Norge, Russland og Finland. 
Prosjektet har høyt fokus på formidling i form av seminarer for lokalpolitikere og 
befolkning og produksjon av faktaark og rapporter.   

                                                 
1 Fylkesmannen i Finnmark heter fra 1. januar 2019 Fylkesmannen i Troms og Finnmark. I denne rapporten 
brukes det nye navnet.  
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Overvåking av luftkvalitet utføres av NILU på oppdrag fra Miljødirektoratet. Ca. 
halvparten av kostnadene dekkes av Miljødirektoratets eget overvåkingsbudsjett, 
mens resten dekkes av prosjektmidler. Resultatene publiseres i årlige rapporter. 
NILU registrerte ingen brudd på norsk regelverk for luftkvalitet i 2018, men derimot to 
slike brudd i januar 2019. Ved den siste episoden, 25. januar, ble det sendt ut et 
varsel om høy forurensning til innbyggerne i Sør-Varanger kommune. Dette var del i 
en ny varslingsrutine som ble utarbeidet høsten 2018. Slike episoder viser at det 
fremdeles er høye utslipp fra Nikel. I en norsk-russisk ekspertgruppe møtes 
myndighetene for miljøovervåking på norsk og russisk side og sammenligner 
resultater fra luftovervåkingen. Ekspertgruppa møttes en gang i 2018.   
 
Pasvik-Inari trilaterale park er et grenseoverskridende verneområde mellom Finland, 
Norge og Russland. Prosjektet følger en felles tiltaksplan for parken, som bidrar til et 
myndighets- og forskningssamarbeid mellom de tre landene, kompetansebygging og 
gode løsninger på felles natur- og forvaltningsoppgaver.  Pasvik-Inari trilaterale park 
er sertifisert etter Europarc-standard, noe som vitner om at samarbeidet holder svært 
høy kvalitet.  
 
Prosjektene ved NIBIO Svanhovd er sentrale i det grensenære samarbeidet. 
Skoleprosjektet Fenologi på Nordkalotten, hvor elever på norsk og russisk side 
registrerer årvisse hendelser i naturen, har vært videreført. Prosjektet Naturfaglig 
samarbeid i Barentsregionen har fremskaffet zoologisk og botanisk kunnskap, blant 
annet for å styrke naturforvaltningen. Prioriterte arter i prosjektet er vannfugl, 
smågnagere og bisam og brunbjørn. Svanhovd har også hatt tildeling til prosjektet 
kartlegging av genetikken til ørret i russisk del av Pasvikvassdraget.  
 
I 2018 ble NIBIO Svanhovd tildelt ekstra prosjektmidler etter at UD utvidet 
belastningsfullmakten for 2 millioner kroner. Støtten gikk til NIBIO Svanhovds 
søknad, som inneholdt aktiviteter innen forskerutveksling, forskningsprosjekter, samt 
naturformidling og samfunnskontakt.   
 
Også i 2018 ble det tildelt midler til registreringer og undersøkelser av Pukkellaks i 
Barentsregionen. En viktig konklusjon er at pukkellaksen har etablert bestander i 
mange elver i Barentsregionen. Fra et norsk ståsted er dette ikke er ønskelig, da 
pukkellaksen er en fremmed art som kan ha negative konsekvenser for 
økosystemene. Det er derfor viktig å følge med på utviklingen av bestanden i 
samarbeid med russiske forskningsmiljøer.  

3.5 Kulturminnevern 

I arbeidsprogrammet for 2016-2018 har det vært to prosjekter innen kulturminnevern. 
Begge prosjektene fortsetter i det nye arbeidsprogrammet. Prosjektet Konservering 
og tilrettelegging av kulturminner på Fiskarhalvøya, er ledet av Fylkeskommunen i 
Finnmark på norsk side og Murmansk regionale museum på russisk side. Prosjektet 
dreier seg om spor etter menneskelig aktivitet på Fiskarhalvøya fra tiden før 
reformasjonen. I prosjektet Kartlegging av anlegg bygget av sovjetiske krigsfanger i 
Norge, samarbeider Riksantikvaren med det russiske Likhatsjev-instituttet. I 
prosjektene har det i 2018 blitt gjennomført kunnskapsinnhenting blant annet 
gjennom arkivsøk og feltbesøk, samt formidlingstiltak.   
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3.6 Radioaktiv forurensning 

Samarbeidet om undersøkelser av radioaktiv forurensning er i hovedsak finansiert 
over Regjeringens atomhandlingsplan. Prosjektene er også en del av 
arbeidsprogrammet for miljøvernsamarbeidet med Russland. Samarbeidet 
koordineres av en egen ekspertgruppe, som fra norsk side ledes av Direktoratet for 
strålevern og atomsikkerhet (DSA) og fra russisk side av Roshydromet.  
 
KLD har tildelt midler til et prosjekt i arbeidsprogrammet som ikke dekkes av 
regjeringens atomhandlingsplan: Erfaringsutveksling om regulering av naturlige 
forekommende radionuklider (NORM) i petroleumsindustri i Arktis. Målet er at man 
på sikt skal få felles retningslinjer for miljøovervåking og harmonisering av forvaltning 
av radioaktivt utslipp og avfall fra petroleumsindustrien. Det har vært krevende å få til 
aktivitet i dette prosjektet, men i 2018 har DSA hatt dialog med russisk partner, og 
det er enighet om å arrangere et seminar innenfor prosjektet i 2019.  

 
 
 

Hovedtemaer i miljøvernsamarbeidet er alvorlige miljøproblemer i Nordvest-
Russland (de såkalte Barents "hot spots"), naturvern, vannforvaltning og klima. 
Sverige har formannskapet i Barents miljøarbeidsgruppe i 2017-2020. Midler fra 
belastningsfullmakten har gått til prosjekter innen disse områdene, og til 
Miljødirektoratets og Fylkesmannen i Troms og Finnmarks deltakelse i 
arbeidsgruppene for "hot spots", naturvern og vann.   
 
Innen arbeidet med miljø "hot spots" i Nordvest-Russland arbeides det med å 
gjennomføre miljøforbedringer i 42 definerte miljøproblemer i en liste fra 2003, satt 
sammen av den nordiske miljøfinansieringsinstitusjonen NEFCO og Arktisk råds 
miljøovervåkningsprogram. Tidligere er 10 hot spots strøket fra lista med bakgrunn i 
dokumenterte miljøforbedringer. Hot spotsgruppa arbeider med å dokumentere 
miljøforbedringene som ligger til grunn for å stryke hot spots fra lista. I 2018 har det 
også blitt satt i gang et samarbeid for å bidra til støtteaktiviteter som skal bidra til 
miljøforbedringer i hot spots.   
 
Innen samarbeidet om biodiversitet og vannforvaltning har arbeidet foregått etter et 
program som fokuserer på klimaendringer, økosystemtjenester, miljøopplysning og 
felles forvaltning av grensekryssende økosystemer.  

5. NGO-SAMARBEID 

KLD legger stor vekt på støtte til norske miljøorganisasjoners samarbeid med 
russiske organisasjoner. Sivil sektor spiller en viktig rolle i løsningen av 
miljøutfordringene i Barentsregionen. Det har vært tildelt midler til Bellona, 
Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og WWF for samarbeid med partnere på 
russisk side.  
 
Situasjonen for flere av de russiske partnerne i NGO-samarbeidet har de senere 
årene blitt stadig vanskeligere. "Fremmed agent"-loven fra 2012 er en betydelig 
risikofaktor i NGO-samarbeidet med Russland. De fleste partnere som har blitt 
erklært som utenlandske agenter, har opprettet konsulentselskaper i stedet eller gjort 
andre organisasjonsmessige tilpasninger.  

4. BARENTSSAMARBEIDET  
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På tross av de utfordringene agentloven gir, har NGO-prosjektene i all hovedsak blitt 
gjennomført etter avtalte planer. NGO-ene har arbeidet med spørsmål som 
industriforurensning, fornybar energi og energisparing, klima, havmiljøspørsmål, 
naturvern og biodiversitet, demokratiutvikling, miljørettigheter og 
organisasjonsbygging. 
 
KLD mener at de frivillige miljøorganisasjonene fyller en nødvendig funksjon med å 
sette fokus på miljøproblemer og skape engasjement for miljøspørsmål. I Russland 
er det sivile samfunn nå i en svært utsatt stilling. Vi mener derfor at det er svært 
viktig å fortsette å fremme samarbeid mellom norske og russiske organisasjoner som 
arbeider med miljøvern.  

6. INTERNASJONAL MILJØFINANSIERING 

EUs sanksjoner overfor Russland har medført begrensninger i de internasjonale 
finansinstitusjonenes aktiviteter. Dette gjelder alle de store bankene så som EBRD, 
den Europeiske investeringsbank m.fl. Fra 2014 avstod Den nordlige dimensjons 
miljøpartnerskap (NDEP) fra å finansiere nye prosjekter i Russland.  

På NDEPs giverlandsforsamlingen i 2017 ble igjen det åpnet for å generere nye 
prosjekter i Russland. Det var da snakk om småskala enkelt-prosjekter med 
gjenseoverskridende virkning, demonstrasjonseffekt og folk-til folk-karakter, som 
skulle vurderes fra sak til sak og ikke støte mot sanksjonene mot Russland.  

Giverlandsforsamlingen i 2018 vedtok, for første gang siden 2014, støtte til 3 
prosjekter i Russland, generert av NEFCO: To prosjekter for reduksjon av svart 
karbon i Nordvest-Russland og ett prosjekt som gjelder behandling av slam fra 
avløpsanlegget i Petrozavodsk i Karelen.  
 
Den nordiske miljøfinansieringsinstitusjonen (NEFCO) har hele tiden kunnet vurdere 
nye prosjekter i Russland, basert på en vurdering av nordisk interesse i hvert 
konkrete tilfelle. NEFCO utgjør, sammen med Project Support Instrument (PSI) 
under Arktisk råd, de viktigste virkemidlene for miljøforbedringer i våre nærområder 
og i Barentsregionen. 
 
Det var i 2018 ikke noe obligatorisk bidrag til Det nordiske miljøutviklingsfondet i 
NEFCO. KLD tildelte i stedet et frivillig bidrag til NEFCOs Barents Hot Spots Facility. 
Dette fondet støtter opp under samarbeidet i Barentsrådet, med miljøforbedringer i 
Barents "Hot spots".  

7. VEDLEGG 

1. Utlysningstekst for miljøvernsamarbeidet i 2018 fra KLDs hjemmeside 
2. Liste over tilsagn og forbruk i 2018 
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