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1. INNLEDNING 
Klima- og miljødepartementet viser til Prop. 1 S (2016-2017) og Innst. 9 S (2016-2017), og 
stiller i dette tildelingsbrevet bevilgningene til disposisjon for Svalbards miljøvernfond. 
Tildelingsbrevet gir sammen med Instruks for virksomhets- og økonomistyring, Prop. 1 S og 
budsjettinnstillingen, rammer, forutsetninger og krav for Svalbards miljøvernfond i 2017. 
Tildelingsbrevet og instruksen er utgangspunktet for etatens rapportering gjennom året.  
 
Departementet ønsker å understreke at de nasjonale målene som er presentert i Prop. 1 S 
(2016-2017) er politisk fastsatte nasjonale mål, hvor god måloppnåelse avhenger av bruk av 
virkemidler og gjennomføring av tiltak i alle sektorer. Svalbards miljøvernfond egne bidrag til 
måloppnåelse vil derfor variere, ut i fra hvilke virkemidler og ansvar etaten innehar.   
 
Regjeringen er opptatt av å effektivisere statlig sektor. Departementet vil poengtere at alle 
virksomheter må gjennomføre tiltak for å bli mer effektive. 
 
Etatsstyringsheftet” Prinsipper for etatsstyring i miljøforvaltningen” beskriver hvilke 
prinsipper som skal ligge til grunn for Klima- og miljødepartementets etatsstyring. 
Reglementet for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten ligger 
til grunn for styring av all statlig virksomhet. 
 

2. OVERORDNEDE PRIORITERINGER FOR SVALBARDS 
MILJØVERNFOND  
Ivaretagelse av den særegne villmarksnaturen på Svalbard er ett av de overordne målene for 
svalbardpolitikken. Videre er det spesifikke mål for miljøvernet på Svalbard, og disse målene 
ligger fast, jf. Meld. St. 32 (2015–2016) Svalbard. En aktiv miljøpolitikk og et effektivt 
regelverk skal sikre at Svalbard med tilgrensende hav- og drivisområde fremdeles skal være 
lite påvirket av lokal aktivitet, og være et stort, sammenhengende villmarksområde. Samtidig 
må forvaltingen av Svalbards natur- og kulturminner ta hensyn til at både samfunnene og 
miljøet på Svalbard er i endring, og legge til rette for nødvendig omstilling og videreutvikling 
i samsvar med målsetningene.  
Miljømyndighetene vil, i dialog med aktørene på Svalbard, ta et samlet grep for å legge bedre 
til rette for reiselivet innenfor det såkalte Forvaltningsområde 10, som bl.a. omfatter Isfjord-
området og nærområdene rundt lokalsamfunnene. Samtidig skal arbeidet med 
forvaltningsplaner for verneområdene på Svalbard videreføres. Miljømyndighetene skal 
arbeide for å sikre naturverdier og kulturminner som ligger nær lokalsamfunnene, og som er 
viktige for reiselivet, friluftsliv og lokalbefolkningen. Disse overordnede prioriteringene for 
miljømyndighetenes arbeid i 2017 bør også gjenspeiles gjennom tildelingene fra Svalbards 
miljøvernfond. 
Raske klimaendringer i kombinasjon med andre miljøpåvirkninger, inkludert endringer i 
aktivitet, er en betydelig og økende utfordring for miljøvernet på Svalbard. Stigende 
temperatur, raskt minkende sjøis, og mer nedbør fører med seg store endringer i økosystemer 
og i livsvilkårene for arktiske arter. I tillegg kan nye hav- og kystområde bli isfrie, og bedre 
tilgjengelighet kan føre til økt ferdsel og annen aktivitet, og dermed en ytterligere påvirkning 
på dyrelivet, kulturminner og vegetasjon. Samtidig er marin forsøpling og mikroplast i havet 
og på strendene rundt Svalbard et økende problem. Søppelet finnes i strandsonen, på 
sjøbunnen og flytende i og under havoverflaten – ofte som fragment og mikropartikler. Det 
kan føre til alvorlige skader på dyr.  
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Lokalsamfunnene på Svalbard står foran en omstilling der aktivitet og ferdsel knyttet til blant 
annet reiseliv, forsking og høyere utdanning kan komme til å øke ytterligere. En økning i 
ferdsel og aktivitet vil sammen med forurensing og de raske klimaendringene forsterke 
behovet for en kunnskapsbasert forvalting. Det er viktig å sikre at den samlede belastningen 
på arter, økosystemer og kulturminner ikke blir for stor. 
Det er viktig at Svalbards miljøvernfond hensyntar de ulike miljøutfordringene 
miljøvernarbeidet på Svalbard står ovenfor gjennom tildelinger til prosjekter.  
 

3. NASJONALE MÅL, PRIORITERINGER, 
STYRINGSPARAMETERE OG OPPDRAG FOR 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omfanget av villmarkspregete områder på Svalbard skal opprettholdes, og 
naturmangfoldet bevares tilnærmet upåvirket av lokal aktivitet. 
 
De 100 viktigste kulturminnene og kulturmiljøene på Svalbard skal sikres gjennom 
forutsigbar og langsiktig forvaltning. 
 
Negativ menneskelig påvirkning og risiko for påvirkning på miljøet i polarområdene 
skal reduseres 
 
Prioriteringer: 
 
Ved behandling og tildeling av midler, skal Svalbards miljøvernfond prioritere prosjekter 
som: 

• fremmer bærekraftig reiseliv, rekreasjon og opplevelse, særlig rettet mot å skape 
opplevelser rundt de større bosettingene innenfor Forvaltningsområde 10 med særlig 
vekt på Isfjord-området 

• sikrer kunnskap om klimaendringens virkning for naturmiljøet, kulturminner og 
samfunnsplanlegging 

• fremmer tiltak for å ivareta kulturminner, herunder prosjekter som bidrar til 
forebyggende tiltak for å motvirke råteskader eller erosjon 

• bidrar til å spre miljøinformasjon og øke kunnskap om Svalbards natur- og kulturmiljø 
blant fastboende, herunder barn og unge samt tilreisende 

• skal ivareta natur- og kulturmiljøet gjennom byutvikling, avfallsrydding samt 
forebygging og reduksjon av forurensning, avfall og marin forsøpling 

• bidrar til å bedre kunnskapsgrunnlaget for høsting på Svalbard og bidra til en 
forsvarlig høsting av vilt- og fiskebestanden 

 
 

 

 
 

 
Polarområdene 
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Styringsparametere:  

1. Antall søknader som innvilges tilskudd innen hver kategori og knyttet opp mot 
prioriteringene. 

2. Antall kulturminner og kulturmiljøer som ivaretas gjennom tilskudd til prosjekter. 
 
 
Oppdrag – dokumenter som skal oversendes klima- og 
miljødepartementet 

Frist 

Ekstern evaluering av fondets virksomhet 2007-2017 31.12.2017 
 

4. BUDSJETT OG FULLMAKTER 

4.1 Tildeling og budsjettforutsetninger 
Tildelte bevilgninger skal disponeres i samsvar med Prop. 1 S (2016–2017), og Stortingets 
vedtak basert på Innst. 9 S (2016–2017). Midlene skal for øvrig disponeres i samsvar med 
bevilgningsreglementet, Reglement og bestemmelser for økonomistyringen i staten, instruks 
for virksomhets- og økonomistyring, og andre rundskriv og krav fra Finansdepartementet som 
er fastsatt for disponeringen av statlige budsjettmidler. 
 
Det er fortsatt nødvendig med stor oppmerksomhet når det gjelder 
tilskuddsforvaltningen. Det skal ikke foretas utbetalinger av tilskudd uten utlysning.  
 
Endringer og føringer på poster som er beskrevet i Prop. 1 S (2016-2017), er ikke omtalt i 
tildelingsbrevet. Nedenfor presenteres derfor kun budsjettføringer ut over det som står i Prop. 
1 S (2016-2017).       
         
Utgifter 
Følgende beløp tildeles på kap 1472 i 2017                                                (i 1 000 kr)                                                         
(Kapittel/post Betegnelse Tildeling 2017  
1472/50 Overføringer til Svalbards 

miljøvernfond 
14 638 

Sum kapittel 1472  14 638 
 
 
Inntekter 
Det forutsettes inntjent følgende beløp under kap 5578 i 2017                    ( i 1 000 kr)                                                         
Kapittel/post Betegnelse Tildeling 2017  
5578/70 Sektoravgifter under Svalbards 

miljøvernfond 
14 650 

Sum kapittel 5578  14 650 
 
 
Merinntektsfullmakter  
Svalbards miljøvernfond gis fullmakt til 
å overskride bevilginger under:  

mot tilsvarende merinntekter under: 

Kap. 1472 post 50 Kap. 5578 post 70 
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5. RAPPORTERING 
Etatene rapporterer resultater og årsregnskap i foreløpig og endelig årsrapport, som viser 
status per 31. august og 31.desember 2017. Rapportene skal foreligge minst to uker før 
etatsstyringsmøtene.  
 
Vi minner om at virksomheten må ha et system slik at budsjetteringen og regnskapsføringen 
internt kan fordeles på de ulike resultatområdene. 
 
Frister for rapporteringer for 2017 er: 

Avviksrapportering 15. mai 2017                                   
Foreløpig årsrapport 15. september 2017   
Endelig årsregnskap 3. februar 2018 
Endelig årsrapport 15. mars 2018 
 
Årsrapporten skal publiseres på departementets og virksomhetens hjemmesider innen 1. mai. 

6. MØTEPLAN 

 
Møtedato
27. april
  

Møtetype 
Styringsmøte 

Punkter til dagsorden Frist for 
saker 

Merknad 
  

Medio 
Oktober 

Styringsmøte    

 
 
 
 
 
 
 
 


	1. INNLEDNING
	2. overordnede Prioriteringer for SVALBARDS MILJØVERNFOND
	3. Nasjonale mål, prioriteringer, styringsparametere og oppdrag for 2017
	4. Budsjett og fullmakter
	4.1 Tildeling og budsjettforutsetninger

	5. rapportering
	6. Møteplan

