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Statsbudsjettet 2020 - supplerende tildelingsbrev nr. 2. Oppdrag om 
gjennomføring av prosjekter knyttet til marin forsøpling 

1. Innledning 
Det vises til tildelingsbrevet for 2020 til Senter for oljevern og marint miljø (SOMM). Det 
fremgår av tildelingsbrevet at det på Klima- og miljødepartementets budsjett for 2020 er satt 
av midler til SOMM til arbeidet mot marin forsøpling, og at Klima- og miljødepartementet og 
Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til krav og føringer knyttet til anvendelsen av 
disse midlene. SOMM skal anvende midlene i tråd med oppdraget beskrevet nedenfor. Det 
presiseres at oppdraget ikke skal gå på bekostning av oppgavene i tildelingsbrevet. 
 
2. Oppdraget 
I tildelingsbrevet til SOMM er det allerede stilt krav knyttet til flere sentrale oppgaver innen 
marin forsøpling, bla. utarbeidelse av en nasjonal ryddeportal og andre kunnskaps- og 
informasjonsrettede tiltak. Midlene fra Klima- og miljødepartementet skal gå til nye oppgaver 
som bygger videre på oppgavene i tildelingsbrevet.  

 
a) Modeller for organisering og bruk av statlige ressurser 

SOMM gjennomførte i 2019 på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet et prosjekt med 
ryddeaksjoner i fire utvalgte områder i samarbeid med sentrale aktører. Prosjektet har 
kartlagt eksisterende ressurser og kompetanse i områdene og bidratt til intern 
kompetanseoppbygging og faktisk opprydding av marin forsøpling.  
 
Basert på disse erfaringene og øvrig tilgjengelig informasjon gis SOMM i 2020 i oppdrag å 
utarbeide forslag til tre alternative modeller for best mulig organisering av ryddearbeidet på 
nasjonalt nivå. Videre skal det foreslås modeller for best mulig organisering på regionalt nivå 
for områder der utfordringene er vesentlig forskjellige. Modellene skal omfatte bruk av den 
nasjonal ryddeportalen og kartløsningen. Roller for alle aktuelle aktører skal beskrives. Dette 
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skal omfatte statlige ressurser herunder Fylkesmannen, Statens Naturoppsyn, Kystverket, 
Kystvakta, Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet, SOMM, Skjærgårdstjenesten, 
friluftsrådene, kommuner og kommunale avfallsselskap, og fylkeskommuner. Rollene til det 
frivillige og Hold Norge Rent, foreninger og organisasjoner, privat næringsliv og fond er også 
viktige å ta med. Hensyn til sårbar natur, kostnadseffektivitet og helse, miljø og sikkerhet skal 
være sentrale kriterier ved valg av modeller. Forholdet mellom Fylkesmannens rolle og 
SOMMs rolle skal også beskrives.  
 
SOMM skal videre utarbeide forslag til hvordan relevante, tilgjengelige statlige ressurser kan 
utnyttes best mulig i ryddearbeidet nasjonalt og regionalt. Dette skal omfatte tilgjengelig 
kapasitet i form av båter, droner og annet teknisk utstyr i alle relevante områder. Det skal 
redegjøres for hvordan dette kan styrke effektiviteten av ryddearbeidet. Bruk av disse 
ressursene skal inngå i forslagene til organisering.  
 
SOMM skal videre foreslå tiltak som kan gjøre det enklere for alle aktuelle finansører av 
oppryddingsarbeid å se hvor det særlig er behov for finansiering, herunder om dette kan 
knyttes opp til ryddeportalen og kartløsningen.  
 
SOMM tildeles inntil 800.000 kroner til dette.  
 
Det er viktig at SOMM bygger opp egen fagkompetanse, selv henter inn nødvendig 
kunnskap og gjør sine selvstendige vurderinger i dette arbeidet.  
 
Et utkast til rapport med tilrådinger om organisering på nasjonalt nivå og for de fire regioner 
hvor pilotprosjektene er gjennomført, skal oversendes Klima- og miljødepartementet innen 1. 
juli 2020.  
 
Endelig rapport, og hvor også erfaringene fra de andre regionale pilotprosjektene inngår, skal 
leveres Klima- og miljødepartementet innen 1. november 2020.  
 
Det skal avholdes et møte hvor Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet kan gi råd 
før ferdigstilling av rapporten, og så langt mulig også før den foreløpige tilrådingen. 
 

b) Bidrag til opprydding i områder ikke egnet for frivillige  
SOMM skal i 2020 videreføre de regionale pilotprosjektene på utvalgte steder langs 
Norskekysten som ikke er egnet for frivillige, og der det særlig er behov for det. Dette er et 
viktig underlag for leveringen under resultatmål 7.1 og 8.1 i tildelingsbrevet for 2020. Arbeidet 
skal som tidligere gjennomføres etter avtale med Fylkesmannen.   
 
SOMM tildeles inntil 2 mill. kroner til dette.  
 

c) Overvåking av OSPAR-strender  
SOMM gis i oppdrag å koordinere arbeidet med rydding, registering av ryddeinformasjon og 
rapportering inn til OSPAR-databasen i overvåkingen av marin forsøpling på OSPAR-
strendene (strender som er omfattet av Oslo-Paris konvensjonen om vern av det marine 
miljø i Nordøst-Atlanteren) i 2020.  
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SOMM skal videre i samråd med Miljødirektoratet legge fram ett forslag til utvidelse av 
OSPAR-overvåkingen av strender/strandsone i Norge for å sikre god dekning av Norges 
fastlandskyst og Svalbard. Det skal baseres på SALT-utredningen SOMM fikk levert i 2019. 
Det skal foreslås hvilke aktiviteter som eventuelt kan startes allerede i 2020. Kostnader for 
full gjennomføring fra 2021 skal beskrives. Dette kan omfatte kjøp av tjenester/finansiell 
støtte til gjennomføring i felt.  
 
Forslaget skal legges fram for Klima- og miljødepartementet 1. oktober 2020.  
 
SOMM skal gjennomføre en workshop, primært for aktører som er involvert i arbeidet med 
overvåkingen av OSPAR-strendene. Formålet skal omfatte utveksling av informasjon og 
erfaringer med videre i arbeidet.  
 
SOMM vil som ønsket bli meldt inn som en "Beach litter National Coordinator" til OSPAR for 
2020, hvor de vil dele denne funksjonen med Miljødirektoratet etter nærmere avtale. 
Videreføring av oppgaven for 2021 må vurderes i forbindelse med tildelingsbrevet for 2021.  
SOMM bevilges 500.000 kroner til oppgavene om OSPAR.  
 
3. Total bevilgning  
SOMM tildeles i 2020 inntil 3 300 000 kroner som utbetales fra Klima- og 
miljødepartementet. Midlene vil bli utbetalt med 50 %, 1.650.000 kroner, omgående og 
deretter 25 %, dvs. 825.000 kroner i juli og tilsvarende i oktober. Midlene vil bli overført til 
konto: 7694.05.18438 og merket med prosjektnummer 20620200.  
 
Midlene skal fordeles som følger:  
Modeller for organisering mm        800.000 kr  
Bidrag til opprydding                          2.000.000 kr  
OSPAR-strender                                                                                                        500.000 kr  
Totalt                                                         3.300.000 kr  
 
 
SOMM skal rapportere til Klima- og miljødepartementet og Samferdselsdepartementet om 
bruken av disse midlene i rapportene omtalt i tildelingsbrevet for 2020. 

 
Med hilsen 
 
 
Anita Christoffersen (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Annichen Printz Kiernan 
seniorrådgiver 
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