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1 Innledning
Klima- og miljødepartementet viser til Prop. 1 S (2020-2021) og budsjettinnstillingene (Innst.
2 S og Innst. 9 S), og stiller i dette tildelingsbrevet bevilgningene til disposisjon for
Miljødirektoratet. Tildelingsbrevet gir, sammen med Instruks for virksomhets- og
økonomistyring, Prop. 1 S og budsjettinnstillingene, rammer, forutsetninger og krav for
Miljødirektoratet i 2021. Tildelingsbrevet og instruksen er utgangspunktet for
Miljødirektoratets rapportering gjennom året. Reglementet for økonomistyring i staten og
Bestemmelser om økonomistyring i staten ligger til grunn for hele etatsstyringen av
Miljødirektoratet.
Departementet ønsker å understreke at de nasjonale målene som er presentert i Prop. 1 S
(2020-2021) er politisk fastsatte nasjonale mål, hvor god måloppnåelse avhenger av bruk av
virkemidler og gjennomføring av tiltak i alle sektorer. Miljødirektoratets egne bidrag til
måloppnåelse vil derfor variere, ut ifra hvilke virkemidler og ansvar etaten innehar. Det
samme gjelder for prioriteringene og styringsparameterne til Miljødirektoratet, som fra og
med dette tildelingsbrevet er gjort mer overordnede og effektbaserte.

2 Overordnede prioriteringer for Miljødirektoratet i 2021
Vi står overfor store klima- og miljøutfordringer fremover. Vi skal omstille Norge til å bli et
lavutslippssamfunn, ivareta økosystemer og redusere tap av naturmangfold, og utvikle en
sirkulær økonomi som tar vare på ressurser og ikke sprer miljøgifter. Samtidig må vi tilpasse
samfunnet til et klima i endring. Miljødirektoratet har en viktig rolle i å bidra til regjeringens
helhetlige politikk for å løse disse utfordringene. Direktoratet må være gode til å se de ulike
miljøutfordringene i sammenheng, med hverandre og med de globale miljøutfordringene, og
se miljøutfordringene i sammenheng med andre samfunnsutfordringer og mål.
Miljødirektoratet må arbeide både ut fra et internasjonalt og nasjonalt perspektiv, integrere
FNs bærekraftsmål i sitt arbeid, og arbeide for å ivareta norske klima- og miljøinteresser i
European Green Deal.
Klimautfordringen er global. Både kunnskap om klimautfordringene og samarbeid om
klimainnsats er basert på internasjonalt samarbeid. Dersom Parisavtalens temperaturmål
skal nås, må Norge bidra både nasjonalt og internasjonalt. Klimamålene krever en betydelig
omstilling av samfunnet. Det blir enda viktigere med kunnskap om tiltak og virkemidler for å
utløse utslippsreduksjoner og hvordan vi bør innrette de ulike virkemidlene på en effektiv
måte. Dette inkluderer vurderinger av konsekvenser av norske klimatiltak på utslipp i andre
land, spesielt arealbruk og avskoging i tropiske land. Det er strategisk viktig å få frem hvilke
muligheter omstillingen til lavutslippssamfunnet vil gi. På klimaområdet har Miljødirektoratet
en særlig rolle med å koordinere og videreutvikle arbeidet med et helhetlig
kunnskapsgrunnlag for tiltak og virkemidler for å nå Norges klimamål 2030 og 2050.
Oppfølging av Klimaplanen 2030 vil bli spesielt viktig i 2021. Miljødirektoratet har også en
viktig rolle i å bidra med kunnskapsgrunnlag i internasjonalt klimaarbeid.
De nasjonale målene for naturmangfold krever også endring og omstilling. Naturmangfoldmeldingen er fortsatt det viktigste strategiske grunnlaget for arbeidet med å ta vare på
naturmangfold. For å ta vare på økosystemene og den mest truede naturen må vi vri
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tilnærmingen fra å fokusere på enkeltarter og enkeltområder til å ha et mer helhetlig blikk på
de viktige sammenhengene i naturen, og vi må i større grad se forvaltningen innen ulike
sektorer i sammenheng. Miljødirektoratet skal derfor prioritere innsatsen for en helhetlig og
økosystembasert naturforvaltning. I dette arbeidet er utvikling av et system for forvaltning
basert på tilstandsvurderinger og tverrsektorielle forvaltningsmål sentralt. For havområdene
innebærer dette å videreutvikle havforvaltningen i tråd med Meld. St. 20 (2019–2020)
Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene.
Dagens lineære økonomi er dårlig tilrettelagt for å materialgjenvinne og gjenbruke ressurser
for å redusere behovet for uttak av nye ressurser og hva det kan medføre av miljøskade.
Blant annet gjennom avfalls-, kjemikalie- og produktregelverket, som gjennomfører EUs
regelverk på området, har Miljødirektoratet ansvar for viktige premisser for omstillingen til en
sirkulær økonomi. Dette innebærer blant annet å bidra til velfungerende
produsentansvarsordninger, fokus på produktdesign og at de farligste stoffene tas ut av
sirkulasjon. Videreutvikling av disse regelverkene er sentralt fremover. Stans i bruk og utslipp
av miljøgifter er grunnleggende for god folkehelse og et rent miljø, for trygg matproduksjon
og å beskytte økosystemene. Det er fortsatt utfordringer med langtransportert forurensing og
produkter som inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier. Klimaendringene forverrer
miljøpåvirkningen av utslipp. Strenge krav til utfasing av stoffene på prioritetslista er
avgjørende for å nå norske miljømål. Det er derfor nødvendig med innsats på europeisk og
globalt nivå, og i 2021 er det høyt prioritert å få på plass et globalt rammeverk for kjemikalier
og avfall. Fremover er det avgjørende å finne nasjonale og internasjonale løsninger på
plastforurensing, og som del av dette fremme en mer sirkulær plastøkonomi nasjonalt og
internasjonalt.
Klima- og miljøutfordringene blir stadig mer komplekse, samtidig som kravene til en mer
effektiv og innovativ offentlig sektor øker. Miljødirektoratet skal prioritere å arbeide smart og
fortsette å utvikle en mer effektiv organisasjon, vurdere egne arbeidsmåter, optimalisere
samarbeidet med andre etater og videreutvikle sin sektorovergripende rolle. Miljødirektoratet
har et særlig ansvar for utvikling og drift av de administrative fellestjenestene i miljøsektoren.
Kravene til digitale tjenester og informasjonsforvaltning blir stadig større. For å løse klima- og
miljøutfordringene skal Miljødirektoratet prioritere digital innovasjon, styrke
informasjonsforvaltningen og bruke ny teknologi.
Et uavhengig og transparent kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for å sikre legitimiteten i
klima- og miljøpolitikken, og for å bidra til gode og effektive løsninger på klima- og
miljøutfordringer. Miljødirektoratet skal fortsatt utvikle sin rolle med å fremskaffe og formidle
klima- og miljøkunnskap.
I 2021 vil COVID-19-pandemien kunne gi usikkerhet for rammene for direktoratets arbeid, og
Miljødirektoratet må ta høyde for dette i sin planlegging.
En betydelig del av arbeidet som blir gjort i Miljødirektoratet er faste, løpende driftsoppgaver.
Både tildelingsbrev og instruks er viktige i styringen. Gjennom å følge opp begge de to bidrar
direktoratet til å ivareta regjeringens helhetlige klima- og miljøpolitikk.
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3 Nasjonale mål, prioriteringer, styringsparametere og
oppdrag for 2021
3.1 Tverrgående
3.1.1

Tverrgående prioriteringer og styringsparametere

Nr. Prioriteringer
P1 Helheten i klima- og
miljøpolitikken blir ivaretatt
gjennom gode analyser og
effektiv bruk av strategisk
viktige virkemidler

P2

En effektiv organisasjon med
gode og brukervennlige
tjenester

P3

Styrket innsats mot
miljøkriminalitet i tråd med
Meld. St. 19 (2019-2020)

Styringsparametere
1. Data om klima og miljø er tilgjengeliggjort
med sikte på bedre og mer effektive
beslutningsprosesser, i tråd med
digitaliseringsstrategien
2. Treffsikre leveranser og gode
beslutningsgrunnlag i tråd med
utredningsinstruksen, inkludert
samfunnsøkonomiske vurderinger
3. Miljødirektoratet forener i større grad enn før
hensynene til klima og naturmangfold i sitt
arbeid
4. Koblingen mellom natur og kultur er
forsterket, i tråd med Meld. St. 16 (20192020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken
5. Offentlige anskaffelser er brukt mer aktivt
som et virkemiddel for å fremme klima og
miljø og politikkområdet er styrket
6. Kommunene tar i større grad tilstrekkelig
vare på arealer som er verdifulle for klima og
miljø
7. Kommuner og andre relevante
beslutningstakere har bedre kunnskap om
arealutviklingen i ulike områder
8. Et aktivt EU/EØS-arbeid som har samme
bredde og strategisk tilnærming som EU har
i European Green Deal, og som ivaretar
norske klima- og miljøinteresser best mulig
1. Effektiviteten i etaten er økt
2. Etatens tjenester til forvaltningen og
befolkningen er mer brukervennlige og
fremtidsrettede
3. Miljødirektoratet sine tjenesteleveranser til
miljøforvaltningen sikrer målene i
samordnings- og digitaliseringsstrategiene
for 2021
1. Økt forebygging av miljøkriminalitet og
redusert antall overtredelser som skyldes
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2.
3.
P4

3.1.2
Nr.
O1

O2

O3
O4
O5
O6
O7
O8

Forvaltningen har et bedre
kunnskapsgrunnlag for å kunne
følge arbeidet med bærekraftig
finans

1.

2.

uvitenhet og/eller manglende respekt for
regelverket
Tilsynspraksisen er justert i tråd med
stortingsmeldingen
Sanksjonsregime som virker mer preventivt
på overtredere er utviklet
Gode faglige leveranser til departementet
om klassifiseringskriterier for bærekraftig
aktivitet
Godt samarbeid med andre etater

Tverrgående oppdrag
Oppdrag – dokumenter som skal oversendes Klima- og
miljødepartementet
Levere en anbefaling om videre utvikling av nasjonale og
internasjonale miljøindikatorer og rapporteringer (for eksempel
bærekraftsindikatorer og rapportering til EEA) som verktøy for
kunnskapsformidling i ulike kanaler inkludert miljøstatus.no.
Oppdraget vil utypes i eget møte
Levere en vurdering av miljøforvaltningens internasjonale innsats
knyttet til miljødata. Foreslå prioriteringer for den videre innsatsen,
inklusiv nasjonale behov. Oppdraget vil utypes i eget møte
Levere forslag til felles nasjonal miljødatapolicy, jf.
Digitaliseringsstrategi for klima- og miljøsektoren 2020-2024
På vegne av etatene levere oppdatert gevinstrealiseringsplan for
kvalitative og kvantitative gevinster på anskaffelsesområdet
Levere en egenevaluering av koronahåndteringen
Gjennomgå Sivilt beredskapssystem (SBS) og utarbeide tiltaksliste.
Departementets tiltaksliste kan benyttes som grunnlag
Levere evalueringer av to tilskuddsordninger. Miljødirektoratet skal
velge ut ordningene med bakgrunn i risiko og vesentlighet
Levere en vurdering av om og evt. hvordan innholdet i
innsigelsesrundskrivet T-2/16 bør oppdateres eller endres

Frist
1. juni

1. juni

1. oktober
15. september
15. mai
Gjennomføres
i løpet av 2021
I løpet av 2021
1. juni

3.2 Naturmangfold
Nasjonale mål:
• Økosystemene skal ha god tilstand og levere økosystemtjenester
• Ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen til truede og nær truede
arter og naturtyper skal forbedres
• Et representativt utvalg av norsk natur skal bevares for kommende
generasjoner
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3.2.1

Prioriteringer og styringsparametere innen resultatområde naturmangfold

Nr.
P5

Prioriteringer
Bedre kunnskapsgrunnlag om
naturmangfold og
naturgrunnlagets betydning for
økonomi og samfunn med sikte
på gode og effektive
beslutningsprosesser

P6

Naturen blir forvaltet helhetlig,
også på tvers av sektorer

P7

Sikre tilstrekkelige arealer med
natur

Styringsparametere
1. Kartlag innhentet i økologisk grunnkartsatsingen blir benyttet av aktuelle
beslutningstakere
2. En første klassifisering av økologisk
tilstand er blitt gjort for økosystem skog,
fjell, arktisk tundra og hav, og metodikk er
utprøvd for terrestriske systemer
3. Kunnskapsgrunnlag for ivaretakelse av
grønn infrastruktur er etablert og gjort
tilgjengelig for bruk
4. Økt bruk av innovative og effektive metoder
for å innhente data og kunnskap om
naturmangfold
5. Miljøforvaltningen og andre
beslutningstakere har bedre kunnskap om
betydningen av velfungerende
økosystemer for økonomi og samfunn
1. Tilstanden i elver, innsjøer, grunnvann og
kystvann er bedret
2. Det faglige arbeidet med
forvaltningsplanene for havområdene er
videreutviklet slik at faglig integritet er
styrket
3. Bedre tilstand i eksisterende verneområder
4. Den negative effekten av fremmede
skadelige organismer er redusert som
følge av mer effektiv og samordnet innsats
mot innførsel, spredning og negative
effekter som følge av tiltakene i
tiltaksplanen, samt effektive
bekjempelsestiltak
5. Bedre tilstand for pollinerende insekter og
mer målrettet samarbeid på tvers av
sektorene
6. Flere villaksbestander har nådd målet om
minst god kvalitet etter villaksnormen
1. Flere forringede naturområder er restaurert
2. Sikre et mer representativt vern som også
ivaretar truet natur
3. Gode faglige leveranser til departementet i
arbeidet med stortingsmeldingen om
helhetlig plan for marint vern
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P8

Bedre ivaretakelse av den mest
truede naturen

P9

Resultatet fra forhandlingene
om nytt globalt rammeverk for
natur er i tråd med norske
prioriteringer

P10 Å nå bestandsmålene for rovvilt
og redusere tapene av beitedyr
til rovvilt

3.2.2
Nr.
O9

O10
O11

O12

O13

O14

O15

O16
O17

1. Forsterket innsats for sterkt og kritisk
truede ansvarsarter og truede naturtyper,
jf. fastsatt oppfølgingsplan for truede arter
og naturtyper
1. God faglig støtte til utforming av
kunnskapsbaserte norske posisjoner i
forhandlingene
2. Gode faglige leveranser til departementet
om areal og bevaring
1. Bestandsmålene for gaupe, jerv, bjørn, ulv
og kongeørn er nådd
2. Forbedret status og utvikling for tap av
husdyr og tamrein til rovvilt

Oppdragsliste 2021 innen resultatområde naturmangfold
Oppdrag – dokumenter som skal oversendes Klima- og
miljødepartementet
I samarbeid med Landbruksdirektoratet og Riksantikvaren, levere
tilråding om utvelgelse av nye områder til Utvalgte kulturlandskap i
jordbruket. Tilrådningen skal sees i sammenheng med ev.
utvidelser av eksisterende områder og ta utgangspunkt i gjeldende
budsjettrammer
Bistå Mattilsynet i deres arbeid med å utarbeide forskrift om
merking av vilt med hjemmel i Dyrevelferdsloven
På bakgrunn av rapport om revisjon av reetablering for villrein i
Nordfjella sone 1, gi anbefalinger om gjennomføring av
reetablering/utsetting i tråd med naturmangfoldloven
På bakgrunn av rapport fra VKM, og ev. andre relevante
vurderinger, gi anbefalinger om tiltak og strategier knyttet til funn av
skrantesyke på Hardangervidda
Utarbeide forslag til ny forskrift om erstatning for tap av tamrein til
rovvilt. I arbeidet skal Miljødirektoratet samarbeide med blant annet
Norske Reindriftsamers Landsforbund og Sametinget
Utarbeide høringsnotat om regelverk for bruk av høyrisikoarter av
utenlandske treslag. Oppdraget vil bli utdypet i eget brev til
Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet
Levere tre tilrådinger om skogvern i 2021, med maksimalt ca. 50
områder pr. tilråding
Bidra til en utredning av å innføre obligatorisk merking av
oppdrettslaks. Oppdraget utdypes i eget brev
Levere en vurdering og prioritering av arbeid med truet natur som
ikke inngår i oppfølgingsplanen

Frist
10. august

1. desember
1. juni

KLD/LMD
avklarer frist
1. desember

1. juni

15. mars, 10.
juni og 3.
september
I første
kvartal 2021
1. oktober
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O18

O19

O20

O21
O22

O23

O24

O25

O26

O27
O28

Levere en vurdering som konkretiserer de tekniske sidene av norsk
forslag til ny gjennomføringsmekanisme, herunder indikatorer, i
tilknytning til de pågående forhandlingene om et nytt globalt
rammeverk for biologisk mangfold. Oppdraget vil bli nærmere
konkretisert i eget brev og i møte
Levere en vurdering av konsekvensene av et globalt mål om areal
for Norge, i tilknytning til forhandlingene om nytt globalt rammeverk
for biologisk mangfold
Levere et underlag for faglig prioriterte områder og tiltak/innhold i
en satsing på havkomponenten av UN Decade of ecosystem
restoration. Notat 15. februar 2021. Kortfattet rapport 1. juni 2021
Levere en rapport om behovet for vern eller beskyttelse av
særegne og sjeldne naturverdier i dyphavet
Utarbeide/innhente en rapport om undervannsstøy med støykart for
norske havområder basert på eksisterende kunnskap om støy i
norske havområder
Utarbeide en rapport om potensialet i Arealverktøyet for bl.a.
arealanalyse og innlegging av nødvendige kartlag, som grunnlag
for videreutvikling av forvaltningsplanene. Oppdraget vil bli
nærmere spesifisert i eget brev
I samarbeid med Landbruksdirektoratet, levere en anbefaling om
hvordan det kan legges til rette for økt bruk av gårdsnære
beitearealer som er viktig for natur innenfor jervprioriterte områder
Levere en utredning med anbefaling om konkrete og prioriterte
restaureringsprosjekter i terrestriske økosystemer, som kan
iverksettes raskt med grunnlag i kjent metodikk
Bidra til KLD og LMDs arbeid med en gjennomgang,
systematisering og modernisering av viltloven, herunder å
fremskaffe eller produsere nødvendig kunnskapsgrunnlag.
Direktoratet bes også, på selvstendig grunnlag, om å vurdere
behovet for utredninger som er relevant for lovarbeidet, særlig
dersom det er nødvendig å engasjere eksterne fagmiljøer.
Departementene vil, etter samråd med direktoratet, komme tilbake
med en nærmere angivelse av utredningsbehov og faggrunnlag, i
supplerende tildelingsbrev
Utarbeide utkast til dokumentmaler for rovviltnemndene, herunder
vurdere hvilke maler det er behov for
Vurdere autorisasjon av Atlanterhavsparken iht. kravene for
autorisering av besøkssentre

April

15. januar

15. februar/1.
juni
1. desember
1. desember

Spesifiseres
nærmere i
eget brev
1. juni

1. juli

1. desember

1. juni
1. juni

3.3 Friluftsliv
Nasjonale mål:
• Friluftslivets posisjon skal ivareta og videreutvikles gjennom ivaretakelse av
allemannsretten, bevaring og tilrettelegging av viktige friluftsområder, og
stimulering til økt friluftsaktivitet for alle
9

•

Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn
og unge

3.3.1

Prioriteringer og styringsparametere innen resultatområde friluftsliv

Nr. Prioriteringer
P11 Bedre tilgang til attraktive
friluftsområder i og ved byer og
tettsteder

3.3.2

Styringsparametere
1. Økning i omfang og kvalitet for
grøntområder for friluftsliv og rekreasjon i
og ved byer og tettsteder, og økt antall
kilometer merkede og tilrettelagte
ferdselsårer for friluftsliv i kommunene
2. Barn og unge deltar i større grad i friluftsliv
3. Bedre kunnskap om allemannsretten i
befolkningen og kommunene
4. Kommunene arbeider mer planmessig for
å ivareta markaområder
5. God kunnskap i kommunene om verdien
av grønne områder i byer og tettsteder

Oppdragsliste 2021 innen resultatområde friluftsliv

Nr.

Oppdrag – dokumenter som skal oversendes Klima- og
miljødepartementet
O29 Utarbeide forslag til en ordning for juridisk bistand til kommunene
langs Oslofjorden for å klargjøre grensene mellom innmark og
utmark og for å fjerne ulovlige inngrep og stengsler som hindrer
allmennhetens lovlige ferdsel og opphold i strandsonen
O30 Utarbeide evaluering av forsøksordning med catskiing

Frist
1. mai

31. desember

3.4 Forurensning
Nasjonale mål:
• Forurensning skal ikke skade helse og miljø
• Bruk og utslipp av kjemikalier på prioritetslisten skal stanses
• Eksponering av mennesker og miljø for radioaktiv forurensning skal holdes så
lav som mulig
• Veksten i mengden avfall skal være vesentlig lavere enn den økonomiske
veksten.
• Materialgjenvinning av avfall skal øke.
• Sikre trygg luft. Basert på dagens kunnskapsstatus blir følgende nivå sett på
som trygg luft (Årsmiddel PM10: 20 µg/m3, Årsmiddel PM2,5: 8 µg/m3,
Årsmiddel NO2: 40 µg/m3)
• Støyplager skal reduseres med 10 pst. innen 2020 i forhold til 1999. Tallet på
personer som utsettes for over 38 dB innendørs støynivå skal reduseres med
30 pst. innen 2020 i forhold til 2005. Målet er under revisjon.
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3.4.1

Prioriteringer og styringsparametere innen resultatområde forurensing

Nr. Prioriteringer
P12 Kjemikalier og miljøgifter globalt,
i EU og nasjonalt er bedre
regulert

P13 Forurensingskilder som skaper
eutrofiering/overgjødsling er godt
regulert

P14 Styrket innsats for en mer
sirkulær økonomi

P15 Plastforurensing er bedre regulert

Styringsparametere
1. Fremgang i restriksjonsarbeidet for PFASer,
inkludert generelt forbud i EU
2. Flere stoffer regulert i EU og globalt
3. Sentrale problemstillinger for Norge blir
prioritert under det nye globale
rammeverket, og fulgt opp
4. Kjemisk tilstand i vann er forbedret
1. En effektiv og samordnet innsats mot
sektorene som bidrar til overgjødsling:
o
Jordbruk
o
Akvakultur
o
Avløp
o
Industri
1. Departementet har fått faglig støtte i arbeidet
med å lage nasjonal strategi for sirkulær
økonomi
2. Relevant EU-regelverk på avfalls- og
produktsiden er implementert
3. Norske interesser er fremmet i EU og globalt
4. Relevante deler av regjeringens strategi for
sirkulær økonomi er implementert
5. Overskuddsmasser blir bedre håndtert og
utnyttet
6. Arbeidet med oppfølging av
regelverksarbeidet i EU på områdene
Footprint og økodesign er styrket
1. Departementet har fått faglig støtte i arbeidet
med å lage og følge opp revidert
plaststrategi
2. Engangsartikler og fiskeri- og oppdrettsutstyr
av plast er bedre regulert
3. Miljøovervåkningen av plastforurensningen
og mikroplast er styrket og marin forsøpling
er faset inn i neste generasjon av de
regionale vannforvaltningsplanene
4. Kilder til plastforurensing er bedre kartlagt og
oppfølgende tiltak er iverksatt eller foreslått
5. Globalt samarbeid og faglig kunnskap på
området er styrket
6. Kunnskapen om farlige stoffer i plast er økt
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3.4.2
Nr.

Oppdragsliste 2021 innen resultatområde forurensing

O33

Oppdrag – dokumenter som skal oversendes Klima- og
miljødepartementet
Levere rapport fra gjennomføring av fase 1: kartlegging av
eksponering og litteraturstudie av miljøeffekter, jf. anbefaling i
tidligere oppdrag om verdsetting av helse- og miljøeffekter av
luftforurensning
Statens vegvesen, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og
Miljødirektoratet har utarbeidet felles anbefalinger knyttet til
oppdatering av kunnskapsgrunnlaget og verdsetting av helse- og
miljøeffekter av luft- og støyforurensning. Klima- og
miljødepartementet vil komme tilbake til videre oppfølging i 2021 på
bakgrunn av arbeidsgruppens anbefalinger
Utarbeide høringsnotat om reviderte grenseverdier for svevestøv

O34

Utarbeide høringsnotat om endringer i forurensningsforskriften kap. 7

O35

Evaluere dagens produsentansvar som virkemiddel, samt foreslå
endringer i ordningen og nye ordninger for særskilte plastprodukter

O36

Utforme forskrift og høringsnotat for å fremme materialgjenvinning
av gips
Fremskaffe og levere kunnskap om forurensning fra slipper og
opplagsplasser som behandler mange fritidsbåter, for å vurdere
regulering
Utarbeide underlag for revidering/skjerping av nasjonalt mål for NO2
Utrede og ev. levere forslag til gebyrfinansiering av produkttilsyn

O31

O32

O37

O38
O39
O40
O41
O42
O43
O44

Levere en gjennomgang av status for opprydding i forurenset
sjøbunn basert på oppdatert kunnskap om miljøtilstanden
Utarbeide veiledningsmateriale til kommunen om
gjødselsvareforskriften
Utarbeide forslag til nytt kapittel i forurensingsforskriften med
standard krav for industrien
Utarbeide forslag til nytt kapittel med krav til betongprodusenter i
forurensingsforskriften
Forslag til revisjon av T-1520 retningslinje for luft, inkludert
konsekvensutredning av foreslåtte endringer

Frist
31. desember

31. desember

1. mars eller
etter nærmere
avtale
1. mars eller
etter nærmere
avtale
Frister i eget
oppdragsbrev
31. desember
Etter nærmere
avtale
1. mai
Spesifiseres i
eget brev
Innen 1. juli
I løpet av
2021
Etter nærmere
avtale
Etter nærmere
avtale
1. desember
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3.5 Klima
Nasjonale mål:
• Norge skal fram til 2020 kutte i de globale utslippene av klimagasser tilsvarende
30 prosent av Norges utslipp i 1990.
• Norge har under Parisavtalen tatt på seg en forpliktelse om å redusere
klimagassutslippene med minst 50 pst. og opp mot 55 pst. i 2030 sammenlignet
med 1990.
• Norge skal være klimanøytralt i 2030.
• Norge har lovfestet et mål om å bli et lavutslippssamfunn i 2050.
• Medvirke til at redusert og reversert tap av tropisk skog gir et mer stabilt klima,
mer bevart naturmangfold og en mer bærekraftig utvikling
• Politisk mål om at samfunnet skal forberedes på og tilpasses klimaendringene
3.5.1

Prioriteringer og styringsparametere innen resultatområde klima

Nr. Prioriteringer
P16 God oversikt over og godt
samspill mellom ulike
virkemidler som bidrar til å
redusere klimagassutslipp på
tvers av sektorer
P17 Godt kunnskapsgrunnlag med
sikte på gode og effektive
beslutningsprosesser for å
oppfylle klimamålene

P18 Forvaltningen har et bedre
kunnskapsgrunnlag for å kunne
følge opp arbeid med
klimarisiko

Styringsparametere
1. Godt samarbeid med relevante etater for å
få oversikt over eksisterende virkemidler
2. Utslippsutviklingen er i tråd med
klimamålene
1. Departementet har et godt faglig grunnlag
for å følge opp klimaplan 2030 og
lavutslippsstrategien (2050)
2. Levert faglige gode tiltaks- og
virkemiddelvurderinger
3. Departementet har et godt faglig grunnlag i
forbindelse med arbeidet med ny Nasjonal
Transportplan
4. Tverrgående samarbeid med relevante
etater og aktører fungerer godt
5. Departementet har et godt faglig grunnlag i
forbindelse med oppfølging av klimaavtalen
med jordbruksorganisasjonene og de årlige
jordbruksforhandlingene
6. God veiledning av kommuner og
statsforvaltere og forvaltning av
Klimasatsordningen
1. Gode faglige leveranser til departementet
innen viktige områder for klimarisiko (både
fysisk klimarisiko og overgangsrisiko) som
klimarisikorapportering, scenarioanalyser
og stresstesting
2. I samarbeid med andre etater blir det
utarbeidet bedre faggrunnlag
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P19 En effektiv og samordnet
innsats på tvers av sektorer for
å sikre at Norge er forberedt på
konsekvensene av
klimaendringer

3.5.2
Nr.
O45

O46
O47

O48

O49
O50

O51

O52

3. Miljødirektoratet videreutvikler sin
kunnskap om klimarisiko og gir KLD råd
om hvordan dette kan følges opp i det
lokale utslipp- og tilpasningsarbeidet og i
utviklingen av det helhetlige arbeidet med
klimatilpasning
1. Forbedret kunnskap om barrierer for å nå
det nasjonale tilpasningsmålet
2. Direktoratets informasjon om
klimatilpasning er lettfattelig og god
3. Samarbeidet mellom sektorer sikrer i større
grad helheten i det nasjonale
klimatilpasningsarbeidet

Oppdragsliste 2021 innen resultatområde klima
Oppdrag – dokumenter som skal oversendes Klima- og
miljødepartementet
I samarbeid med Norad utarbeide metoder og rutiner for å
rapportere klimaeffekt av bistandsbudsjettet og sikre at
bistandsbudsjettet er i tråd med Parisavtalens rammeverk
Utforme et høringsnotat med forslag til endringer i forskrift om CO2kompensasjon for industrien
Utrede mulig innretning av en årlig statusrapportering for grønn
eksport, jf. regjeringens eksporthandlingsplan.
Utredningen skal omfatte forslag til definisjoner og kartlegging av
mulige datakilder og metodikk.
Utrede eksterne kostnader utenom CO2-utslipp fra
anleggsmaskiner

Frist

Utarbeide oversikt over status i EU og i andre land med å vurdere
muligheten for innføring av forbud mot fossile kjøretøy
Utrede forslag til metode for å beregne, og beregne, fotavtrykket til
et utvalg importerte varer på arealer i andre land, med fokus på
avskoging i tropiske land
Utarbeide forslag til metode for å beregne og rapportere
klimagassutslipp i andre land som følge av økonomisk aktivitet i
Norge. Rapporteringen skal brukes både for å informere om de
utslippene som skjer som følge av norsk forbruk, og kunne brukes
for å følge utvikling i viktige vare-, produkt- og tjeneste-strømmer.
Forslaget bør inneholde en vurdering av hvor ofte analysen eller
regnskapet ev. bør oppdateres
I lys av blant annet arbeidet knyttet til ladeinfrastruktur i Klimakur
2030, skal Miljødirektoratet levere en oppsummering av
kunnskapsstatus om forhold rundt utviklingen av ladeinfrastruktur,

1. juli

Første frist 1.
mars
31. mars
1. juli

Første
delleveranse
20. februar

Oktober 2021

15. august

1. oktober
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053

054
O55

for eksempel forholdet til kraftnettet og planlegging av annen
infrastruktur. Miljødirektoratet bør i arbeidet trekke på, og
involvere, aktører som NVE, SSV og Enova
Levere vurdering av utslippene fra fritidsbåter og hvordan
kunnskapen om utslippene fra fritidsbåter kan styrkes, samt
vurdere nye virkemidler for å stimulere til null- og
lavutslippsløsninger i denne fartøyskategorien. Direktoratet bes om
å involvere andre relevante etater i arbeidet med oppdraget
Levere en oppsummering av erfaringene med omsetningskrav i
luftfart
I samarbeid med Landbruksdirektoratet, ferdigstille ordning for
skogplanting på nye arealer og utarbeide en veiledning, i tråd med
føringer fra Klimaplanen og Klima- og miljødepartementet og
Landbruks- og matdepartementet.

1. oktober

1. oktober
1. november

3.6 Polarområdene
Nasjonale mål:
• Omfanget av villmarkspregede 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.
3.6.1

Prioriteringer og styringsparametere innen resultatområde polarområdene

Nr. Prioriteringer
P20 Godt kunnskapsgrunnlag og
effektiv virkemiddelbruk for å
redusere samlet belastning på
miljøet i polarområdene

Styringsparametere
1. Utarbeide en veileder, i samråd med
Sysselmannen på Svalbard, som sikrer
god håndtering av avfall og annen
forurensning på Svalbard, og underbygger
det nye avfalls- og forurensingsregelverket
på Svalbard
2. Kunnskapsgrunnlaget for økosystembasert
forvaltning i Arktis er bedret, og gir økt
innsikt om dagens og fremtidige
utfordringer for miljøovervåking, kartlegging og -forvaltning
3. Økt samarbeid med relevante kunnskapsog dataleverandører om overvåking i Arktis
4. I miljøforvaltning av polarområdene er
hensynet til klimaendringer ivaretatt
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3.6.2
Nr.
O56
O57

O58

O59

060

Oppdragsliste 2021 innen resultatområde polarområdene
Oppdrag – dokumenter som skal oversendes Klima- og
miljødepartementet
Levere tilrådning fra Miljødirektoratet til KLD om utvidelse av
Nordenskiöld Land nasjonalpark
Sende på høring innen [30.3] endringer i miljøregelverket på
Svalbard for å redusere belastningen av ferdsel mv. på natur- og
kulturmiljøverdier, og komme med tilråding innen 31.12
(oppfølging av oppdrag 132 fra 2020)
I samarbeid med Sysselmannen på Svalbard lage en vurdering av
hvordan gjeldende forvaltningsstrategier og regelverk for
artsforvaltning passer inn i et økosystembasert
forvaltningsperspektiv med mindre fokus på enkeltarter, og i
arbeidet se hen til ny kunnskap fra prosjektet "SUSTAIN",
effektene av de raske klimaendringene på Svalbard og de høye
miljømålene for Svalbard
I samarbeid med Norsk Polarinstitutt, gi KLD en vurdering av
nåsituasjon og behovene for videreutvikling av
miljøovervåkningen av Arktis, som grunnlag for økosystembasert
forvaltning. Utarbeide en felles rapport om status for og mangler
ved dagens overvåkning, kartlegging og FoU for økosystembasert
forvaltning på Svalbard, inkludert en oversikt over eksisterende og
påkrevd finansiering. Arbeidet skal ledes av Norsk Polarinstitutt
I samarbeid med Sysselmannen og Longyearbyen lokalstyre
gjennomføre en workshop for å øke kunnskapsnivået om sirkulær
økonomi, samt gi økt innsikt i muligheter og utfordringer knyttet til
dette på Svalbard. Miljødirektoratet leder arbeidet og utarbeider
en rapport som oppsummerer workshop

Frist
5. mai
30. mars
31. desember
31. desember

31. desember

31. desember

4 Fellesføringer
Inkluderingsdugnad
Miljødirektoratet skal arbeide for å utvikle rutiner og arbeidsformer for å nå målene for
regjeringens inkluderingsdugnad. Miljødirektoratet skal i årsrapporten redegjøre for hvordan
rekrutteringsarbeidet er innrettet for å nå målet om 5 pst, vurdere eget arbeid opp mot
målene og omtale utfordringer og vellykkede tiltak. Har Miljødirektoratet hatt nyansettelser i
faste eller midlertidige stillinger i 2021, skal en rapportere i årsrapporten tallet på de med
nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, sammen med nyansettelser i faste og midlertidige
stillinger totalt. Miljødirektoratet skal rapportere i samsvar med veiledningen. Det vises til
rundskriv H-6/19 og rapporteringsveilederen.
Bærekraftsmålene
Alle KLDs underliggende virksomheter har oppgaver som bidrar til at vi når
bærekraftsmålene nasjonalt og/eller globalt. I årsrapporten for 2021 skal koblingene mellom
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virksomhetens oppgaver og aktuelle bærekraftsmål synliggjøres. Vi ber om at dette
beskrives separat i eget avsnitt/kapittel. Det vises til informasjon om bærekraftsmålene her:
https://regjeringen.no/no/tema/fns-barekraftsmal/id2590133
Fellesføring fra KLD om lærlinger
Det er et krav at større direktorater og etater har minimum én lærling. I tillegg anmodes
underliggende virksomheter til å vurdere muligheten for å tilrettelegge for enda flere
læreplasser og vurdere godkjenning i flere nye lærefag.

5 Budsjett og fullmakter
5.1.1

Tildelinger og budsjettforutsetninger

Miljødirektoratet skal disponere tildelte bevilgninger i samsvar med Prop. 1 S (2020-2021) og
Stortingets vedtak basert på Innst. 2 S og 9 S (2020-2021). Midlene skal for øvrig disponeres
i samsvar med bevilgningsreglementet fra Stortinget, reglement og bestemmelser for
økonomistyring i staten, instruks fra Klima- og miljødepartementet for virksomhets- og
økonomistyring, samt andre rundskriv og krav fra Finansdepartementet som er fastsatt for
disponering av statlige budsjettmidler.
Endringer og føringer som er beskrevet i postomtalene til Prop. 1 S (2020-2021) er ikke
omtalt i tildelingsbrevet. Nedenfor presenteres derfor kun budsjettføringer ut over det som
står i Prop. 1 S (2020-2021), samt endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling.
Gjennom Innst. 2 S fra Stortingets finanskomité, som ble vedtatt 03.12.2020, er det lagt inn
endringer på enkelte poster under KLD som berører Miljødirektoratet, jf. "Avtale om
statsbudsjettet 2021 mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti". I
tillegg har Stortingets energi- og miljøkomité gjort enkelte andre endringer innenfor
departementets ramme som berører poster under kap. 1420, jf. Innst. 9 S, som ble vedtatt
14.12.2020. Kap. 1420 er samlet sett redusert med 13,9 mill. kroner sammenliknet med
Prop. 1 S som følge av Stortingets budsjettbehandling.
Miljødirektoratet skal gjennomføre en effektiv og forsvarlig tilskuddsforvaltning som bidrar til
å nå klima- og miljømålene innenfor det handlingsrommet nasjonale regler og internasjonale
forpliktelser gir. Det er viktig at direktoratet fortsetter å ha stor oppmerksomhet om
tilskuddsforvaltningen. Det skal ikke foretas utbetalinger av tilskudd uten utlysning annet enn
der tilskuddsmottakerne er nevnt spesifikt i Prop. 1 S. Tilskudd skal bare utbetales fra
tilskuddsposter, mens kjøp av varer og tjenester kun skal skje etter prosedyrene i
anskaffelsesreglene.
I Granavolden-plattformen har Regjeringen satt følgende mål for utviklingen i antall ansatte:
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•
•

"…å sørge for at veksten i antall ansatte i statsforvaltningen 1 er lavere enn den
generelle sysselsettingsveksten, og at
antall ansatte i sentralforvaltningen 2 er lavere i 2021 enn i 2017.".

Det skal derfor i 2021 ikke legges opp til vekst i antall ansatte utenom særskilt begrunnede
økninger. Særskilte begrunnede økninger vil eksempelvis være politiske satsingsområder gitt
som føringer i tildelingsbrevet eller eksternt finansiert forskning. Eventuelle økninger skal
som hovedregel ikke være varige. Utvikling i antall ansatte vil følges særskilt opp i
styringsdialogen.
5.1.2

Kap. 1420/4420 Klima, naturmangfold og forurensning

Utgifter kap. 1420 Miljødirektoratet
Post

Betegnelse

01
21
22
23
30

Driftsutgifter
Spesielle driftsutgifter
Statlige vannmiljøtiltak
Oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet, kan overføres
Statlig erverv, båndlegging av friluftsområder, kan
overføres
Tiltak i verneområder, kan overføres
Statlig erverv, fylkesvise verneplaner, kan overføres
Statlig erverv, nytt landbasert vern, kan overføres
Statlig erverv, nasjonalparker, kan overføres
Statlig erverv, skogvern, kan overføres
Statlig erverv, marint vern, kan overføres
Skogplanting, videreføring av pilotprosjekt for
stedegne treslag, kan overføres
Restaurering av myr og annen våtmark, kan
overføres
Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under
postene 69 og 79
Tilskudd for å ivareta naturmangfold i
kommuneplanlegging
Tilskudd til klimatiltak og klimatilpasning, kan
overføres
Tilskudd til grønn skipsfart, kan overføres
Returordning for kasserte fritidsbåter
Skrantesykeprøver fra fallvilt

31
32
33
34
35
36
37
38
39
60
61
62
63
64

1

Vedtatt
bevilgning
720 734
326 044
240 627
147 386
30 167

(tall i 1000 kr)
Tildeling
720 734
326 044
240 627
147 386
30 167

90 419
540
950
2 053
435 101
6 200
5 000

90 419
540
950
2 053
435 101
6 200
5 000

17 090

17 090

12 483

12 483

1 000

1 000

224 244

224 244

13 820
1 000
1 200

13 820
1 000
1 200

Statsforvaltningen (dvs. alle som tilsetter etter statsansatteloven): Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet,

Riksantikvaren, Norsk Polarinstitutt, Norsk kulturminnefond, Artsdatabanken, Meteorologisk institutt. Disse syv må følge opp
den første delen av målet, dvs. at veksten er lavere enn den generelle sysselsettingsveksten.
2

Sentralforvaltningen (depertement og direktorater): Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet, Riksantikvaren, Norsk

Polarinstitutt. Disse fire må følge opp begge delene av målet, dvs. både at veksten i antall ansatte er lavere enn den generelle
sysselsettingsveksten og at antall ansatte er lavere i 2021 enn i 2017.
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65
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
81
82
83
84
85

Tiltak i kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus
og Østfold
Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under
postene 39 og 79
Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres
Marin forsøpling, kan overføres
Erstatning for beitedyr tatt av rovvilt,
overslagsbevilgning
Tilskudd til rovvilttiltak, kan overføres
CO2-kompensasjonsordning for industrien
Utbetaling for vrakpant og tilskudd til kjøretøy og
fritidsbåter, overslagsbevilgning
Refusjonsordninger, overslagsbevilgning
Diverse organisasjoner og stiftelser m.m.
Friluftsformål, kan overføres
Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under
postene 39 og 69
Naturarv og kulturlandskap, kan overføres, kan nyttes
under post 21
Tilskudd til truede arter og naturtyper, kan overføres
Tilskudd til tiltak mot fremmede arter, kan overføres
Internasjonalt samarbeid
Naturinformasjonssentre, kan overføres
Sum kap. 1420

20 560

20 560

92 962

92 962

42 792
70 290
145 885

42 792
70 290
145 885

80 426
2 567 000
534 000

80 426
2 567 000
534 000

141 000
16 416
177 776
450

141 000
16 416
177 776
450

67 933

67 933

42 806
4 000
5 508
79 826
6 365 688

42 806
4 000
5 508
79 826
6 365 688

Tilsagnsfullmakter under kap. 1420
Miljødirektoratet gis fullmakt til å gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at
samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:
Kap.

Post

1420

Betegnelse

Samlet ramme

Miljødirektoratet
30

Statlig erverv, båndlegging av friluftsområder

55 mill. kroner

61

Tilskudd til klimatiltak og klimatilpasning

287,7 mill. kroner

62

Tilskudd til grønn skipsfart

80 mill. kroner

71

Marin forsøpling

15 mill. kroner

78

Friluftsformål

3 mill. kroner

Bestillingsfullmakter under kap. 1420
Miljødirektoratet gis fullmakt til å gjøre bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at
samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:
Kap.

Post

1420

Betegnelse

Samlet ramme

Miljødirektoratet
31

Tiltak i verneområder

5 mill. kroner

19

32

Statlig erverv, fylkesvise verneplaner

0,6 mill. kroner

33

Statlig erverv, nytt landbasert vern

0,7 mill. kroner

35

Statlig erverv, skogvern

351,3 mill. kroner

36

Statlig erverv, marint vern

3 mill. kroner

38

Restaurering av myr og annen våtmark

1,5 mill. kroner

Fullmakt til å inngå forpliktelser under kap. 1420 knyttet til oppryddingstiltak:
Det kan pådras forpliktelser for framtidige år til å kjøpe inn materiell og til å gi tilsagn om
tilskudd ut over vedtatt bevilgning under postene 39, 69 og 79 Oppryddingstiltak, men slik at
samlet ramme for nye forpliktelser og gammelt ansvar ikke overstiger 98,5 mill. kroner.
Spesielle budsjettforutsetninger
Post 01:
• Som følge av Stortingets budsjettbehandling er ABE-trekket på posten økt med 0,713
mill. kroner.
• Som følge av Stortingets budsjettbehandling er det lagt inn 1 mill. kroner på posten
for å styrke kapasiteten i SNO for å kunne øke kapasiteten for å bidra til skadefelling
av rovdyr, når dette er nødvendig. Bevilgningen skal bidra til at uttakene kan skje så
effektivt som mulig gjennom at SNO kan bistå lokale fellingslag ved behov, jf. Innst 9
S. Direktoratet kan ved behov benytte avsetningen til tilsetting.
• Posten er økt med 2,503 mill. kroner som følge av virkninger av lønnsoppgjøret i
2020, jf. Prop 1 S Tillegg 1.
Post 21:
• Som følge av Stortingets budsjettbehandling er ABE-trekket på posten økt med 0,306
mill. kroner.
• Til posten er det flyttet 1,260 mill. kroner, som sammen med tilsvarende midler som
er videreført fra 2020, gir en ramme på 13,1 mill. kroner til prioriterte oppgaver på
naturmangfoldområdet, herunder:
- 2 mill. kroner til Fylkesmannen i Troms og Finnmark for å styrke veiledningen
om motorferdsel i kommunene.
• 3 mill. kroner er satt av til oppfølging av stortingsmelding om miljøkriminalitet.
Direktoratet kan ved behov benytte avsetningen til midlertidig tilsetting.
• 5 mill. kroner er satt av til oppfølging av Helhetlig plan for Oslofjorden. Direktoratet
kan ved behov benytte avsetningen til midlertidig tilsetting.
• 2 mill. kroner er satt av til styrket tilsyn med internettbasert handel med produkter,
som oppfølging av stortingsmelding om miljøkriminalitet og handlingsplanen for helseog miljøfarlige stoffer. Direktoratet kan ved behov benytte avsetningen til midlertidig
tilsetting.
• 1,335 mill. kroner er satt av til prosjekt for felles arkivløsning i miljøforvaltningen.
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•

Til posten er det flyttet 6,8 mill. kroner, som tidligere er tildelt Miljødirektoratet over
kap. 1400 post 21, og som nå skal videreføres i direktoratet. Direktoratet skal benytte
3 mill. kroner til drift av Klima Service Senter (KSS), 2 mill. kroner til eget
klimatilpasningsarbeid og 1,8 mill. kroner til arbeid med kortlivede klimadrivere.

Post 22:
• Som følge av Stortingets budsjettbehandling er ABE-trekket på posten økt med 0,243
mill. kroner. Reduksjonen blir fordelt slik på underpostene: 84 000 kroner på
underpost 1, 105 000 kroner på underpost 2 og 54 000 kroner på underpost 3.
• Som følge av Stortingets budsjettbehandling er bevilgningen til kalking i vassdrag
(underpost 1) redusert med 2 mill. kroner sammenliknet med Prop. 1 S.
Ny tildeling på underpostene blir slik:
(i 1000 kr)
Underpost
1
2
3
Sum

Betegnelse
Kalking
Anadrome laksefisk
Generell vannforvaltning

Tildeling
72 483
106 781
61 363
240 627

Post 23:
• Som følge av Stortingets budsjettbehandling er ABE-trekket på posten økt med 0,149
mill. kroner.
Post 35:
• Som følge av Stortingets budsjettbehandling er bevilgningen til frivillig skogvern
redusert med 20 mill. kroner sammenliknet med Prop. 1 S.
Post 37:
• Som følge av Stortingets budsjettbehandling er det lagt 5 mill. kroner på posten til
videreføring av pilotprosjekt for stedegne treslag. Det fremgår av innst. 9 S at flertallet
mener det er avgjørende å gjennomføre en effektiv og målrettet skogpolitikk for å øke
karbonbindingen i Norge, samt å utvikle stedegen skog og drive frem flere
skogplanter av lauvskog også for klimatilpassing og for bedre å ivareta artsmangfold i
et klima i endring. Flertallet viser også til at det i tillegg til skogplanting og påskoging
hos private skogeiere, er viktig å gjøre arealkartlegging og utvikle samarbeidet med
planteskoler og aktører innen planteproduksjon. Bevilgningen på 5 mill. kroner skal
gå til dette formålet i 2021.
Post 70:
• Som følge av Stortingets budsjettbehandling er posten økt med 2 mill. kroner
sammenliknet med Prop. 1 S. Midlene skal gå til laksetrapp i Beiarnelven i Nordland.
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Ny tildeling på underpostene blir slik:
(i 1000 kr)
Underpost
1
2
3
Sum

Betegnelse
Kalking
Anadrome laksefisk
Generell vannforvaltning

Tildeling
3 767
15 457
23 568
42 792

Post 78:
•

•

Som følge av Stortingets budsjettbehandling er posten redusert med 4 mill. kroner.
Reduksjonen på posten skal skje ved at tilskuddsordningen "Friluftslivsaktivitet"
reduseres med 2 mill. kroner, tilskuddsordningen "Friluftslivsaktivitet for personer med
innvandrerbakgrunn" reduseres med 1 mill. kroner og tilskuddsordningen "Tiltak i
statlig sikrede friluftslivsområder" reduseres med 1 mill. kroner. Samtidig er posten
økt med 1 mill. kroner som er lagt inn som øremerket støtte til Oslofjordens friluftsråd.
Midlene skal benyttes til arbeid til gagn for miljøet i Oslofjorden, blant annet gjennom
rydding av marin forsøpling, tilrettelegging av sikrede friluftslivsområder, samt de
positive friluftslivsaktivitene som det legges til rette for, jf. Innst. 9 S. Midlene
utbetales under ordningen "Andre friluftslivstilskudd".
Som følge av Stortingets budsjettbehandling er posten dermed samlet sett redusert
med 3 mill. kroner sammenliknet med Prop. 1 S.

Post 85:
• Som følge av Stortingets budsjettbehandling er posten økt med 2 mill. kroner
sammenliknet med Prop. 1 S. Av økningen er det satt av 1,2 mill. kroner til forprosjekt
knyttet til et nytt nasjonalt naturinformasjonssenter i Trillemarka-Rollagsfjell
naturreservat i regi av Sigdal kommune, jf. innst. 9 S. Av økningen er det videre satt
av 0,8 mill. kroner i økt bevilgning til villakssentrene, jf. innst. 9 S.

Felles føringer for postene 30 og 32-36
Direktoratet må føre et detaljert budsjett/regnskap i form av et regneark for hver av
postene 30 og 32-36. Dette regnearket skal være utgangspunkt og referanse for alle
rapporteringer fra direktoratet til Klima- og miljødepartementet utover i året og i
økonomioppfølging av postene for øvrig. Samtidig må regnearket inneholde
prognoser for de kommende års budsjett og vedlegges som grunnlag for
direktoratets innspill til budsjettet for neste år.
Regnearket må inneholde budsjett og regnskap både i forhold til bevilgning og i
forhold til tilsagnsfullmakt. Det er mulig dette må gjøres i to forskjellige oversikter,
men sammenhengen mellom disse må bestå av linker mellom tallene som gjør det
lett å identifisere hvordan dette er regnet ut, og slik at både bevilgningsbehov og
fullmaktsbehov automatisk er oppdaterte.
De oppdaterte regnearkene skal oversendes Klima- og miljødepartementet ved
følgende tidspunkter:
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•

Samtidig med innmelding av tall og forklaringer til statsregnskapet for det
foregående året (dvs. alle poster).

•

Sammen med direktoratets budsjettforslag for neste år (alle poster),
medio/ultimo april.

•

I de tilfeller og for de(n) post(er) direktoratet spiller inn behov for endringer i
bevilgninger eller tilsagnsfullmakter i forbindelse med RNB eller ny
salderingen.

Miljødirektoratet bes være oppmerksom på at Klima- og miljødepartementet vil
belaste postene med tinglysningsgebyr i forbindelse med vernevedtak.
Felles føringer for postene 39, 69 og 79
Større oppryddingsprosjekter er prosjektfinansiert, hvor det legges til grunn at
budsjettmessige beslutninger om igangsetting for et spesifikt område omfatter
budsjettmessig beslutning om hele bevilgningsbehovet over et visst antall år.
Det er i fellesskap etablert maler for rapportering på prognoser for tilsagn og
utbetalinger for forslag til disponering av grunnbevilgningen (dokument A), for
rapportering på prognoser for tilsagn og utbetalinger for prosjektfinansiert opprydning
(dokument B), og for overordnet oversikt over pengestrømmen på postene pr. år
(dokument C). Vi ber om at Miljødirektoratet fyller ut/reviderer dokumentene og
leverer følgende til departementet til følgende frister:
•

Første halvdel av mai 2021: Til prosess med rammefordelingsforslaget for
2022 – dok. A, B og C.

•

Første uke i august: forberedelser til budsjettkonferanse for budsjett 2022 –
oppdatert dok. B, samt oppdaterte tekstlige utdypinger hvis aktuelt.

•

I slutten av november 2021: Forslag til store nye satsinger for 2023-budsjettet
- dok. B. Det kommer eget bestillingsbrev fra departementet for store, nye
satsinger samlet, om lag i slutten av oktober 2021. Og revisjon av forventete
utbetalingsprofiler og finansieringsbehov til konsekvensjusteringsprosessen
for 2023-budsjettet – dok. B.

I tillegg etter behov, dersom det skulle oppstå endringer underveis av en viss
størrelse i utbetalingsprognoser eller finansierings- og tidsplaner, bes det om
oppdaterte tall for den eller de konkrete prosjektene det gjelder, pluss utdypende
tekstlige omtaler om hva endringen innebærer og hvorfor den har oppstått:
•

Ca. 15. februar 2021: Eventuelle større endringer i forslagene fra før jul 2020
til store, nye satsinger for 2022, til budsjettkonferansen.

•

Siste halvdel av februar 2021: Eventuelle større endringer i forventede
utbetalinger i 2021, til RNB.

•

Før 15. september 2021: Eventuelle større endringer i forventede
utbetalinger i 2021, oppstått etter RNB, til nysalderingsprosessen for 2021.

Felles føringer for postene 61 (Klimasats) og 62 (grønn skipsfart)
Direktoratet må føre et detaljert budsjett/ regnskap i form av regneark for hver av
postene 61 og 62. Det er etablert maler for rapportering.
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Regnearket må inneholde budsjett og regnskap både i forhold til bevilgning og i
forhold til tilsagnsfullmakt.
De oppdaterte regnearkene skal oversendes Klima- og miljødepartementet ved
følgende tidspunkter:
•

Samtidig med innmelding av tall og forklaringer til statsregnskapet for det
foregående året (dvs. alle poster).

•

Sammen med direktoratets budsjettforslag. Det kommer egne bestillingsbrev
fra departementet på alle budsjett-rundene.

•

I de tilfeller og for de(n) post(er) direktoratet spiller inn behov for endringer i
bevilgninger eller tilsagnsfullmakter i forbindelse med RNB eller ny
salderingen.

I tillegg etter behov, dersom det skulle oppstå endringer underveis av en viss
størrelse i utbetalingsprognoser eller finansierings- og tidsplaner, bes det om
oppdaterte tall for den eller de konkrete prosjektene det gjelder, pluss utdypende
tekstlige omtaler om hva endringen innebærer og hvorfor den har oppstått.
Inntekter kap. 4420 Miljødirektoratet
Post

Betegnelse
1 Oppdrag og andre ymse inntekter
4 Gebyr, forurensingsområdet
6 Gebyr, fylkesmannsembetenes
miljøvernavdelinger
7 Gebyr, kvotesystemet
8 Gebyr, naturforvaltningsområde
9 Internasjonale oppdrag
Sum kap. 4420

5.1.3

(tall i 1000 kr)
Vedtatt
Tildeling
bevilgning
7 766
7 766
46 950
46 950
37 784
37 784
8 712
672
46 665
148 549

8 712
672
46 665
148 549

Kap 1425/5578 Fisketiltak/Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

Utgifter kap. 1425 Fisketiltak
Post

Betegnelse
21 Spesielle driftsutgifter
70 Tilskudd til fiskeformål, kan overføres
Sum kap. 1425

(tall i 1000 kr)
Vedtatt
Tildeling
bevilgning
100
100
15 960
15 960
16 060
16 060

Direktoratet må disponere postene under kap. 1425 slik at eventuelle
mindreinntekter under kap. 5578 post 72 kan kompenseres ved tilsvarende
mindreforbruk på de aktuelle utgiftspostene under kap. 1425. Forslag til justerte
bevilgninger skal fremmes i forbindelse med RNB eller nysalderingen.
Midler til fra Viltfondet til høstbart vilt blir tildelt fra Landbruks- og matdepartementet,
mens midler fra Viltfondet til ikke-høstbart vilt vil bli tildelt fra Klima- og
miljødepartementet i et supplerende tildelingsbrev.
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Inntekter kap. 5578 Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet
(tall i 1000 kr)
Post
Betegnelse
Vedtatt
Tildeling
bevilgning
72 Fiskeravgifter
18 264
18 264
Sum kap. 5578
18 264
18 264

5.1.4

Tildelinger under andre kapitler på Klima- og miljødepartementets budsjett

Utgifter kap. 1400 Klima- og miljødepartementet
(i 1 000 kr)
Post
21
51
76

Betegnelse
Spesielle driftsutgifter
Den naturlige skolesekken
Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak
Sum kap. 1400

Tildeling
17 800
10 432
33 450
61 682

Spesielle budsjettforutsetninger:
Post 21:
•
•
•
•
•

10 mill. kroner til bekjemping av skrantesyke (prosjektnummer 21360213).
2 mill. kroner til Helhetlig plan for Oslofjorden (prosjektnummer 21330211).
Direktoratet kan ved behov benytte avsetningen til midlertidig tilsetting.
2 mill. kroner til arbeidet med marin forsøpling og to midlertidige stillinger, videreføring
fra 2020, prosjektnummer (prosjektnummer 21620200).
3 mill. kroner til teknisk beregningsutvalg for klima (TBU) (prosjektnummer
19532110).
0,8 mill. kroner til å styrke kapasiteten knyttet til Norges medlemskap i
verdensarvkomiteen.

Post 51:
Midlene til Den naturlige skolesekken skal overføres til Naturfagsenteret som er en
nettobudsjettert virksomhet under Universitetet i Oslo. Minimum 3,4 mill. kroner skal
benyttes som tilskudd til skoler i tråd med retningslinjer for tilskuddsordningen slik de
står i postomtalen. Prosjektnummer er 21390510.

Post 76:
•

0,45 mill. kroner i tilskudd til NIVA for deltakelse i det internasjonale arbeidet
gjennom European Topic Center for Water (prosjektnummer 21330763).

•

2,2 mill. kroner til norsk deltakelse i Naturpanelets ekspertgrupper
(prosjektnummer 21340761).

•

2,8 mill. kroner til Friluftsrådenes landsforbund til drift og ledelse av prosjektet
som skal kartlegge og systematisk videreutvikle suksessrike aktivitetstilbud
innenfor friluftsliv for barn og unge (prosjektnummer 21350760).
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•

3 mill. kroner til SABIMA til drift av kartleggingskoordinatorer og gjennomføring
av kartlegging i Artsobservasjoner (prosjektnummer 21340764).

•

1 mill. kroner til foreningen Norges nasjonalparkkommuner (prosjektnummer
21350762).

•

0,5 mill. kroner i driftsstøtte til Nordhordaland biosfæreområde (prosjektnummer
21350763).

•

7,5 mill. kroner til Miljødirektoratets arbeid med IPCC (prosjektnummer
17577630).

•

3 mill. kroner til FNs klimapanel (prosjektnummer 17577630).

•

13 mill. kroner i tilskudd til 6 autoriserte verdensarvsentre.

Utgifter kap. 1410 Kunnskap om klima og miljø
(i 1 000 kr)
Post
21
22
23

Betegnelse
Miljøovervåking
Miljøkartlegging
MAREANO
Sum kap. 1410

Tildeling
257 543
106 745
1 600
365 888

Spesielle budsjettforutsetninger:
Post 22:
• 5 mill. kroner av økningen på posten skal benyttes til kunnskap for å utvikle en
helhetlig og økosystembasert forvaltning av natur.

5.1.5

Tildeling under kapitler på andre departementers budsjett

Utgifter kap. 118 Nordområdetiltak mv.:
Post 21:
Når det gjelder prosjektsamarbeid under Den norsk-russiske miljøvernkommisjonen og
Barentssamarbeidet, samt prosjektsamarbeid under Arktisk råd, er beløp ikke fastsatt.
Beløpet vil inkludere midler til en prosjektstilling til samarbeid med Russland om marin
forsøpling. Nærmere omtale om beløp og bruk av midlene vil komme i eget brev.

5.1.6

Delegering av budsjettmessige fullmakter

Miljødirektoratet delegeres myndighet til:
1. å benytte unntaksbestemmelsene i bevilgningsreglementet. Dette gjelder:
a. å foreta nettobudsjettering ved utskifting av utstyr,
b. overskridelse av driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter,
c. overskridelse av investeringsbevilgninger mot tilsvarende innsparing under
driftsbevilgninger under samme budsjettkapittel,
d. overskridelse av driftsbevilgninger til investeringsformål mot tilsvarende innsparing i
de fem påfølgende budsjetterminer, og
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2.

e. inngåelse av leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret til ordinær
drift, i tråd med vilkårene som fremkommer under punkt 2.3 i rundskriv 110 fra
Finansdepartementet.
I tillegg til den generelle merinntektsfullmakten i henhold til unntaksbestemmelsene i
Bevilgningsreglementet delegeres også etaten myndighet til å overskride bevilgningene
under:
a. kapittel 1420 post 01 mot tilsvarende merinntekter under kapittel 4420 post 01.
b. kapittel 1420 post 23 mot tilsvarende merinntekter under kapittel 4420 postene 04,
06, 08 og 09.

6 Rapportering
Etatene rapporterer resultater og årsregnskap i foreløpig og endelig årsrapport, som viser
status pr 31. august og 31. desember. Rapportene skal foreligge minst to uker før
etatsstyringsmøtene.
Vi minner om at virksomhetene må ha et system slik at budsjetteringen og
regnskapsføringen internt kan fordeles på de ulike resultatområdene.

6.1 Annen rapportering
Departementet viser særlig til følgende rundskriv:
• Rundskriv 115: Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap.
Rundskrivet gir nærmere bestemmelser om innhold og oppstilling av årsregnskapet,
jf. bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 3.4.
• Rundskriv 8: avstedkommer egen bestillling fra KLD til etaten om leveranse i
forbindelse med årsavslutningen av statsregnskapet.
Rapporteringskrav på ulike fagområder
Nr. Departementet ber om at direktoratet rapporterer på følgende i årsrapporten
(kun i endelig årsrapport, med mindre det er spesifisert i det enkelte
rapporteringskrav at direktoratet skal rapportere på det også i foreløpig årsrapport)
1.
Statistikk på rovviltområdet:
- antall beitedyr fordelt på husdyr og tamrein påvist tapt siste år til rovvilt innenfor
rovviltprioritert områder og innenfor beiteprioriterte områder
- antall og andel fellingstillatelser innvilget av antall søknader. Inkluderer data fra
statsforvalterne og direktoratet
2.
Statistikk på utvikling av utvalgte naturtyper og prioriterte arter i de ulike
hovedøkosystemene
3.
Status for ferdselsåreprosjektet, herunder antall kommuner som har startet eller
ferdigstilt arbeidet med en kommunal plan for friluftslivets ferdselsårer
4.
Oversikt over hvilke og antall områder hvor det er startet verneplanprosess for å ta
vare på verdifull natur
5.
Miljødirektoratet rapporterer på eventuelle avvik for etablering og drifting av felles
enhet for arkivene i miljøforvaltningen innen 15. mai, status i foreløpig årsrapport 15.
september og i årsrapporten. Sluttrapport for prosjekt sendes KLD etter ferdigstilling
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6.

Oppfølging av utvalgte tiltak fra Digitaliseringsstrategien for klima – og miljøsektoren
2020 – 2024 (Rapporteres både i foreløpig og endelig årsrapport):
- rapportere på videre innlemmelse av viktige informasjonssystem i ISMSet, samt
hvilke systemer som gjenstår.
- rapportere på kontinuitetsplanleggingen av kritiske/viktige IT-system.
- rapportere på plan for fremtidige sikkerhetsøvelser for IKT-driftstjenester i
samarbeidet med andre etater.
- rapportere på status og compliance knyttet til NSMs grunnprinsipper for IKTsikkerhet samt ivaretagelse av dette i etatens styringssystem.
- gjennomgå fagsystem, IKT-løsninger og tjenester som driftes av Miljødirektoratet,
og rapportere på potensialet for ytterligere samordning

Andre nøkkeltall
Det skal i årsrapporten i tillegg rapporteres for følgende nøkkeltall 3. Nøkkeltallene kan inngå i
årsrapportens kapitel II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Antall ansatte
Antall avtalte årsverk
Antall utførte årsverk
Samlet tildeling post 01-99
Utnyttelsesgrad post 01-99
Driftsutgifter/driftskostnader
Lønnsandel av driftsutgifter/lønnsandel av driftskostnader
Lønnsutgifter eller lønnskostnader pr årsverk

Høstbare viltressurser
Landbruks- og matdepartementet (LMD) har etatsstyringsansvaret for Miljødirektoratet på
området høstbare viltressurser. Miljødirektoratets årsrapport skal, med henvisning til
tildelingsbrev fra LMD, omfatte overordnet rapportering knyttet til forvaltningen av høstbare
viltressurser. Årsrapporten skal også sendes til LMD elektronisk (postmottak@lmd.dep.no).
Ut over det som tas inn i årsrapporten, skal Miljødirektoratet med utgangspunkt i oppgavene i
tildelingsbrevet gi en faglig rapportering på forvaltningsområdet høstbare viltressurser direkte
til LMD.
Aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven
Vi ber om at rapporteringen beskrevet i dette punktet legges ved årsrapporten i vedlegg.
Likestillings- og diskrimineringsloven § 24 pålegger offentlige myndigheter å arbeide aktivt,
målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering i all sin virksomhet.

3

For definisjon av nøkkeltallene, se https://dfo.no/filer/Fagomr%C3%A5der/%C3%85rsrapport/Veiledningsnotattil-arsrapporten.pdf
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Arbeidsgivere i offentlige virksomheter (med flere enn 50 ansatte), herunder departementene
og departementenes underliggende virksomheter, er forpliktet til å følge en obligatorisk
arbeidsmetode i fire trinn:
a) undersøke om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling,
herunder kartlegge lønnsforhold fordelt etter kjønn og bruken av ufrivillig
deltidsarbeid,
b) analysere årsakene til identifiserte risikoer,
c) iverksette tiltak som er egnet til å motvirke diskriminering, og bidra til økt likestilling og
mangfold i virksomheten, og
d) vurdere resultater av arbeidet etter bokstav a til c.
Vi ber om at det i årsrapporten (vedlegg) rapporteres for:
Hvor mange prosent kvinner det er i virksomheten totalt, i toppledelsen, i mellomledelsen
(seksjons-/enhetsledere), blant høyere lønnede rådgivere (seniorrådgivere, spesialrågivere,
fagdirektører o.l.), blant saksbehandlere (rådgivere, førstekonsulenter o.l.) og kontorstillinger
(konsulent, sekretær o.l.).
Vi ber om at det i årsrapporten (vedlegg) rapporteres for:
Gjennomsnittlig månedslønn for menn og kvinner totalt i virksomheten, i toppledelsen, i
mellomledelsen, blant høyere lønnede rådgivere, blant saksbehandlere og kontorstillinger.
Hvis f.eks. kvinner har høyest gjennomsnittlig månedslønn i en stillingskategori føres dette
opp som 100 % og menns gjennomsnittlige lønn i prosent av kvinnenes lønn (eks: hvis
kvinnelige rådgivere tjener 50.000 i gjennomsnitt og menn 40.000 føres det slik: Kvinner
100% menn 80%).
Kartlegging av deltid skal rapporteres ved at prosenttallet for kvinner og prosenttallet for
menn oppgis (eks: Hvis det er 100 menn i virksomheten og 2 av disse jobber deltid,
rapporteres 2% og tilsvarende for kvinner). Det samme gjøres for kartleggingen av
midlertidig ansatte.
Årlig legemeldt sykefravær skal rapporteres i prosent for kvinner og menn.
Årlig kjønnsfordeling i andel foreldrepermisjon skal oppgis i prosent av totalt antall
foreldrepermisjoner (eks: Hvis det i løpet av året var 10 foreldrepermisjoner og 4 av disse ble
tatt ut av menn, rapporteres 40% menn og 60% kvinner).
Vesentligheter og funn i kartleggingstallene skal vurderes i en tekstlig fremstilling. Det skal
samtidig også rapporteres hva virksomheten gjør for å oppfylle aktivitetsplikten. Hva gjør
virksomheten for å redusere diskriminering og fremme likestilling (handlingsplaner, tema i
ledermøter, seminarer o.l.).
Likestillingsmessige konsekvenser av Covid-19-pandemien
Vi ber om at rapporteringen beskrevet i dette punktet legges ved årsrapporten i vedlegg.
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Regjeringen har besluttet at departementene og underliggende etater skal redegjøre spesifikt
for hvordan Covid-19 og iverksatte tiltak har påvirket likestillingssituasjonen innenfor egen
sektor. Vi ber om at virksomheten redegjør for dette i årsrapporten.
Tilskudd til frivillige organisasjoner
Det vises til utsendt kopi av brev fra Kulturdepartementet av 27. november vedrørende
enhetlig praksis i forvaltning av tilskudd til frivillige organisasjoner i forbindelse med covid-19
– for de virksomhetene som forvalter tilskudd til frivillig sektor. Regjeringen ønsker å legge til
rette for at frivilligheten fortsatt er i stand til å utføre viktige samfunnsoppdrag både under og
etter koronasituasjonen, og bidra til å redusere den økonomiske usikkerheten i de frivillige
organisasjonene om videre drift. I brevet er det gitt føringer for forvaltere av tilskudd til
frivillige organisasjoner. Vi ber om at Miljødirektoratet legger føringene i nevnte brev til grunn
for forvaltning av tilskudd til frivillige organisasjoner i forbindelse med covid-19, samt at
Miljødirektoratet ivaretar gitte rapporteringskrav i forbindelse med utsendelse av
tilskuddsbrev.

6.2 Frister for rapportering i 2021
Frister for rapporteringer i 2021 er:
• Endelig årsregnskap for 2020: 6. februar 2021
• Endelig årsrapport for 2020: 15. mars 2021
• Avviksrapportering pr 30. april 2021: 15. mai 2021
• Antall ansatte og avtalte årsverk pr 1. mai: 15. mai 2021
• Økonomirapportering pr. 31 august og innspill til nysaldering: 15. september 2021
• Foreløpig årsrapport (bortsett fra økonomirapportering og innspill til nysaldering): 1.
oktober 2021
• Rapport på tildelinger fra KLDs kap. 1400 og 1410 pr 15. november 2021: 20.
november 2021
• Rapport på tildelinger fra KLDs kap. 1400 og 1410 pr 31. desember 2021: 1. februar
2022
• Endelig årsregnskap for 2021: 5. februar 2022
• Endelig årsrapport for 2021: 15. mars 2022
Miljødirektoratet skal publisere årsrapporten på egen hjemmeside innen 1. mai. Også
departementets tildelingsbrev (inkl. signert oversendelsesbrev), instruks og ev. supplerende
tildelingsbrev skal publiseres på Miljødirektoratets hjemmeside innen en uke etter at det er
mottatt. Dette følger av Bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 2.3.2 og 2.3.3.
Revisjonsberetningen fra Riksrevisjonen skal også publiseres på Miljødirektoratets nettside
innen 1. mai 2021 eller så snart den foreligger etter den dato.

7 Møteplan
Møtedato

Møtetype

7. april 2021
20. oktober 2021

Etatsstyringsmøte 1
Etatsstyringsmøte 2
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8 Oversikt over etatenes koordineringsansvar
Miljødirektoratet:
• Sammenstilling av etatenes innspill til Sysselmannen på Svalbard
• Miljøovervåking/miljødata/miljørapportering, herunder standardisering av miljødata,
kvalitetssikring av miljødata, samarbeidsavtale med Statistisk sentralbyrå og EEA
• Konsekvensutredninger
• Miljøstatus
• Klimatilpasning
Riksantikvaren:
• Fotoarkiv
Norsk Polarinstitutt:
• Miljøovervåkingen (MOSJ) på Svalbard eller Jan Mayen

9 Vedlegg
9.1 Vedlegg 1: Oppdrag som blir videreført fra tidligere år
O61

O62

O63
O64

O65

O66

O67

O68

Oppdrag
Fra suppl. tildelingsbrev 2.april 2020:
Levere utredning av behovet for å redusere tilførslene av nitrogen
og behovet for nitrogenrensing til Ytre Oslofjord for ulike
fjordavsnitt/resipientområder, jf. Helhetlig plan for Oslofjorden.
Fra brev 10. febr. 2020:
Levering på fire oppdrag knyttet til grenseoverskridende vassdrag
mellom Sverige og Norge (vår ref. 20/528-1)
Fra tildelingsbrevet 2020 og brev 2.juli 2020 (vår ref. 19/3222):
Utarbeide en handlingsplan mot pukkellaks
Videreføre oppdrag 129 fra 2020 – under det norske
formannskapet i Barentsrådet gi innspill til og delta med innlegg til
klimakonferansen om bærekraftige investeringer i
Barentsregionen
Videreføre oppdrag 133 fra 2020 – ta initiativ til at Sysselmannen
identifiserer behovene for digitalisering av miljø – og geodata for
Svalbard som grunnlag for direktoratets vurdering av digitale
løsninger
Definere begrepene null- og lavutslippsteknologi i fly. Oppdraget
utføres i samråd med Luftfartstilsynet og Avinor (konkretisert i
eget oppdragsbrev)
Utredning med vurdering av mulige virkemidler for å redusere
bruk og utslipp av svovelheksafluorid (SF6), i samarbeid med
NVE og Skattedirektoratet.
Vurdering av datagrunnlaget for utslipp fra skipsfart (bunkerssalg
vs. AIS-data), jf. eget oppdrag

Ny frist i 2021
28. februar

31. april

2. mars
1. april

31. desember

19. mars

31. januar

Første halvdel
av 2021
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O69
O70

O71

O72

O73

O74

O75

O76

O77

O78
O79
O80

Levere innspill til departementet i forberedelsene til og delta på
OSPARs ministermøte i Lisboa (møtet er utsatt til 2021).
I samarbeid med departementet lage grunnlaget for og
gjennomføre en workshop for miljøforvaltningen om nasjonal
oppfølging av internasjonale prosesser om hav, herunder
havpanelet, FNs havkonferanse, CBD post 2020 og OSPARs
ministermøte (avventes pga. koronasituasjonen).
Fra supplerende tildelingsbrev 10.september 2020:
Vurdere og gi anbefalinger om metodikk for å vurdere størrelse på
influensområdet ved ulike typer nedbygging av natur
Fra endelig tildelingsbrev 2020 (oppdrag 22):
I samråd med Mattilsynet, levere en vurdering av hvordan god
dyrevelferd kan ivaretas ved oppdrett og utsetting av fasan og
rapphøns i naturen for hundetrening, herunder om praksisen bør
forbys
Fra endelig tildelingsbrev 2020:
Levere forslag til reviderte verneforskrifter for nasjonalparker og
landskapsvernområder når det gjelder sykling og organisert
ferdsel, herunder vurdering av bruk av el-sykkel
Oppdragsbrev 1.7.2020:
Oppdrag om skogvern og konsekvenser for avvirkningen og
skognæringens bidrag til det grønne skiftet
Oppdragsbrev 6.7.2020:
Marint vern – supplerende vurdering Krossfjorden, Ytre
Hardangerfjord og Børgin
Oppdragsbrev 16.10.21:
Endring av verneforskrift for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark –
etablering av skiløype
Fra supplerende tildelingsbrev –
oppdrag på utredningen om fremtidens miljødata. Fase 1
kartlegging/problembeskrivelse 15. januar. KVU – 1. juni.
Lede og koordinere tverrgående direktoratsgruppe om
disponering av masser.
Levere forslag til nasjonale tiltak og virkemidler for å nå mål for
materialgjenvinning i EUs avfallsregelverk
Fra supplerende tildelingsbrev 19.11.2020: oppdrag angående
endring av forskrift om tilskudd til klimatiltak i kommunene
(Klimasats)

3. juni
Etter nærmere
avtale

1. mai

1. mai

31. desember

1. mars

1. april

1. september

1. juli

1. juli
1. mars
15. mars
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9.2 Vedlegg 2: Fastsettelse av indikatorer for nasjonale mål 2021
Resultatområde Nasjonale mål (24)
Naturmangfold

Indikatorer (83)

1.1. Økosystemene skal ha Status og utviklingstrekk for
god tilstand og levere
økologisk tilstand i
økosystemtjenester
havområdene.
Status og utviklingstrekk for
økologisk tilstand i elver og
innsjøer.
Status og utviklingstrekk for
økologisk tilstand i kyst.

1.2 Ingen arter og
naturtyper skal utryddes,
og utviklingen til truede
og nær truede arter og
naturtyper skal bedres

Merknad
Jf. Naturindeks
for Norge.

Status og utviklingstrekk for
økologisk tilstand i våtmark.

Jf. Naturindeks
for Norge og
Vannforskriften.
Jf. Naturindeks
for Norge og
Vannforskriften.
Jf. Naturindeks
for Norge.

Status og utviklingstrekk for
økologisk tilstand i skog.

Jf. Naturindeks
for Norge.

Status og utviklingstrekk for
økologisk tilstand i fjell.
Status og utviklingstrekk for
økologisk tilstand i
kulturlandskap og åpne
lavlandsområder.
Utvikling i areal av
inngrepsfrie naturområder.

Jf. Naturindeks
for Norge.
Jf. Naturindeks
for Norge.

Justert for
2021

Antall nær truede og truede Tall fra sist
arter og naturtyper i kyst- og oppdaterte
havområdene.
rødliste for arter
og rødliste for
naturtyper.
Antall nær truede og truede Som over
arter og naturtyper i elver og
innsjøer.
Antall nær truede og truede Som over
arter og naturtyper i
våtmark.
Antall nær truede og truede Som over
arter og naturtyper i skog.
Antall nær truede og truede Som over
arter og naturtyper i fjell.
Antall nær truede og truede Som over
arter og naturtyper i
kulturlandskap og åpne
lavlandsområder.
Vernet landareal totalt.
Oppgi i km2

1.3 Et representativt
utvalg av norsk natur skal
tas vare på for kommende Vernet areal i kyst og
havområdene.
generasjoner
Vernet areal i elver og
innsjøer.

Oppgi i km2
Oppgi i km2
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Vernet areal i våtmark.

Oppgi i km2

Vernet areal i skog.

Alle
vernekategorier.

Vernet skog hvor skogbruk
ikke er tillatt; totalt og
fordelt på produktiv og
uproduktiv skog

Omfatter
vernekategorier
nasjonalparker og
naturreservat der
skogbruk ikke er
tillatt.
Oppgi i km2

Vernet areal i fjell.

Resultatområde Nasjonale mål
Kulturminner
og kulturmiljø

2.1 Alle skal ha mulighet
til å engasjere seg og ta
ansvar for kulturmiljø

2.2 Kulturmiljø skal bidra
til bærekraftig utvikling
gjennom helhetlig
samfunnsplanlegging

2.3 Et mangfold av
kulturmiljø skal tas vare
på som grunnlag for
kunnskap, opplevelse og
bruk

Vernet areal i kulturlandskap Oppgi i km2
og åpent lavland.
Indikatorer
Merknad
Utvikling av rammevilkår for
engasjement og ansvar for
kulturmiljø –
holdningsutvikling i
befolkningen knyttet til
kulturmiljø (kortversjon:
rammevilkår engasjement holdninger)
Utvikling av utøvelse av
engasjement og ansvar –
aktiviteter (kortversjon:
utøvelse
engasjement – aktiviteter)
Utvikling i lokal
samfunnsplanlegging relatert
til kulturmiljø
Utvikling i regional
samfunnsplanlegging relatert
til kulturmiljø
Fylkesvis fordeling antall
objekter/utvikling i
Askeladden over
«mangfoldskategoriene»
(tidsmessig, geografisk,
etnisk, sosial, næringsrettet
og førreformatorisk
arkeologi etter
forenklet inndeling i
kulturminneloven)
Fylkesvis fordeling antall
objekter/utvikling
vernestatus (fredede,
vernede og verneverdige
objekter i Askeladden
kontrollert for
«mangfoldskategoriene»
(tidsmessig, geografisk,

Justert for
2021
Alle mål og
indikatorer
er nye i
2021
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Resultatområde Nasjonale mål
Friluftsliv

3.1 Friluftslivets posisjon
skal tas vare på og utvikles
videre gjennom
ivaretakelse av
allemannsretten, bevaring
og tilrettelegging av
viktige friluftslivsområder,
og stimulering til økt
friluftslivsaktivitet for alle

3.2 Naturen skal i større
grad brukes som
læringsarena og
aktivitetsområde for barn
og unge

etnisk, sosial, og
næringsrettet)
Utvikling i andel objekter
som har tilstandsgrad TG1,
TG2, TG3 (flere) kontrollert
for
«mangfoldskategoriene»
(tidsmessig, geografisk,
etnisk, sosial, og
næringsrettet og
førreformatorisk arkeologi
etter forenklet inndeling i
kulturminneloven) og
vernestatus
(fredede, vernede og
verneverdige)
Indikatorer
Andel av befolkningen som
deltar i friluftsaktiviteter to
eller flere ganger i måneden,
og del av befolkningen som
deltar minst to ganger i
uken.
Andel av befolkningen som
har trygg tilgang til
nærturterreng innen en
avstand på 500 meter
Andel av befolkningen som
har trygg tilgang til leke- og
rekreasjonsarealer innen en
avstand på 200 meter
Andel av befolkningen som
kjenner til allemannsretten
Andel tilgjengelig
strandsoneareal
Andel barn og unge (6–15 år)
som deltar i friluftsaktiviteter
to eller flere ganger i
måneden, og andel barn og
unge som deltar minst to
ganger i uken.
Andel skoler og barnehager
som har trygg tilgang til
nærturterreng innen en
avstand på 500 meter.
Andel skoler og barnehager
som har trygg tilgang til lekeog rekreasjonsområder
innen en avstand på 200
meter.

Merknad

Justert for
2021
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Resultatområde Nasjonale mål

Indikatorer

Forurensing

Antall stoffer som er
fareklassifisert av
myndighetene

Endret
2021

Andel områder med
forurenset sjøbunn som er
ryddet i henhold til
handlingsplanen.

Endret
2021

Registrert grunnforurensning
uten helse og miljøfare

Endret
2021

Utslipp av kjemikalier, olje og
andre naturlige
forekommende
miljøskadelige stoffer fra
olje- og gassvirksomhet
Nivåer av biocider i miljøet

Endret
2021

Andel vannforekomster som
ikke når miljømål om god
tilstand som følger at
forurensning

Ny 2021

4.1 Forurensing skal ikke
skade helse og miljø

Merknad

Ny 2021

Areal med overskridinger av
tålegrenser for forsuring

4.2 Bruk og utslipp av
kjemikalier på
prioritetslista skal
stanses

Areal med overskridelser av
tålegrenser for overgjødsling

Ny 2021

Begrense bruk og utslipp av
prioritetslistestoffer via
restriksjoner i
kjemikalieregelverkene
Nivå av utvalgte
prioritetslistestoffer i miljøet

Endret
2021

Mengde farlig avfall med
ukjent disponering.
Utslipp av utvalgte
prioritetslistestoffer fra
landbasert industri
Utslipp av utvalgte
prioritetslistestoffer fra oljeog gassvirksomhet
Utvikling i opprydning av
utvalgte prioritetslistestoffer
i forurenset grunn
4.3 Utviklingen i mengden Generert mengde
avfall skal være vesentlig husholdningsavfall per
lavere enn den
innbygger sett i forhold til
økonomiske veksten
privat konsum i
husholdningene per
innbygger

Endret
2021

Ny
Ny
Ny
Endret
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Generert mengde
næringsavfall per innbygger
sett i forhold til BNP per
innbygger
4.4 Materialgjenvinningen Andel husholdningsavfall og
av avfall skal øke
lignende næringsavfall som
er forberedt til ombruk eller
materialgjenvunnet
Andel bygg- og anleggsavfall
som er forberedt til ombruk
eller materialgjenvunnet
4.5 Eksponering av
Nivåer av radioaktiv
mennesker og miljø for
forurensning i miljøet
radioaktiv forurensning
skal holdes så lav som
mulig
Utslipp av radioaktive stoffer

Endret

Nytt mål.
Ny
indikator
Ny
Nytt mål.
Indikator
har endret
ordlyd
Endret
ordlyd
Ny

Mengde radioaktivt avfall
med ukjent disponering
4.6 Å sikre trygg luft.
Utviklingen i
Basert på dagens
årsmiddelkonsentrasjonen
kunnskapsstatus blir
for PM10, med fokus på de
følgende nivå sett på som stedene der verdiene
trygg luft: Årsmiddel
overskrider nivå sett på som
trygg luft.
PM10: 20 μg/m3
Årsmiddel PM2,5: 8
Utviklingen i
μg/m3 Årsmiddel NO2: 40 årsmiddelkonsentrasjonen
μg/m3
for PM 2,5, med fokus på de
stedene der verdiene
overskrider nivå sett på som
trygg luft.
Utviklingen i
årsmiddelkonsentrasjonen
for NO2, med fokus på dee
stader der verdiene
overskrider nivå sett på som
trygg luft.
4.7 Støyplagen skal
Samlet støyplage (SPI) fra
reduseres med 10 prosent alle kartlagte kilder
innen 2020 i forhold til
1999. Antallet personer
som er utsatt for over 38
dB innendørs støynivå skal
reduseres med 30 prosent Reell reduksjon i antall
innen 2020 i forhold til
personer som er utsatt for
2005.
over 38 dB innendørs støy
Resultatområde Nasjonale mål

Indikatorer

Klima

Utvikling i totale utslipp
minus kvotekjøp og
godskriving av deltakelse i
EUs kvotesystem,
sammenlignet med
utslippsbudsjett.

5.1 Norge skal fram til
2020 kutte i de globale
utslippene av klimagasser
tilsvarende 30 prosent av
Norges utslipp i 1990

Mål har
endret
nummer

Mål har
endret
nummer.
Endret
ordlyd i
indikator

Merknad

Justert for
2021
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5.2 Norge har under
Parisavtalen tatt på seg en
forpliktelse til å redusere
utslippene av klimagasser
med minst 50 prosent og
opp mot 55 prosent i 2030
sammenlignet med nivået
i 1990

Utvikling i ikke-kvotepliktige
utslipp minus eventuell
anskaffelse av fleksibilitet,
sammenlignet med anslått
utslippsbudsjett

5.3 Norge skal være
klimanøytralt i 2030
5.4 Norge har lovfestet et Status og utvikling i utslipp
mål om å bli et
av klimagasser fordelt på
lavutslippssamfunn i 2050 sektorer
5.5 Reduserte utslipp av
klimagasser fra avskoging
og skogdegradering i
utviklingsland, i samsvar
med bærekraftig utvikling

Tallet på tonn reduserte
klimagassutslipp fra skog
betalt for i u-land

5.6 Politisk mål om at
samfunnet skal forberedes
på og tilpasses
klimaendringene

Status for innarbeiding av
rutiner, tiltak, strategier og
virkemidler knyttet til
klimatilpasning i sentrale
sektorer
Indikatorer

Resultatområde Nasjonale mål
Polarområdene

6.1. Omfanget av
villmarkspregede områder
på Svalbard skal holdes
ved lag, og
naturmangfoldet bevares
tilnærmet upåvirket av
lokal aktivitet

Status og utvikling i areal av
villmarksområde på Svalbard

Merknad

Justert for
2021

Vernet areal på Svalbard.
Status og utvikling i volum og
fordeling av motorisert
ferdsel på Svalbard.
Status og utvikling i antall
ilandstigninger fra cruiseskip
utenfor bosetningene og
Isfjorden på Svalbard.
Geografisk spredning av
ilandstigninger fra cruiseskip
utenfor bosetningene og
Isfjorden på Svalbard.
Status og utvikling for
sentrale arter i de marine
økosystemene på Svalbard.
Status og utvikling for
sentrale arter i de
terrestriske økosystemene
på Svalbard.
Status og utvikling i
leveområde for isbjørn.
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6.2 De 100 viktigste
kulturminnene og
kulturmiljøene på
Svalbard skal sikres
gjennom forutsigbar og
langsiktig forvaltning

6.3 Negativ menneskelig
påvirkning og risiko for
påvirkning på miljøet i
polarområdene skal
reduseres

Tallet på igangsatte
kulturminnetiltak i
handlingsplan for Svalbard.
Tallet på ferdigstilte
kulturminnetiltak i
handlingsplan for Svalbard.
Tallet på utførte oppgaver
knyttet til de 50 høyest
prioriterte kulturminnene og
kulturmiljøene.
Tallet på utførte oppgaver
knyttet til de resterende
prioriterte kulturminnene og
kulturmiljøene.
Isutbredelse i utvalgte
fjorder på Svalbard og i
havområdene rundt
Svalbard.
Permafrostreduksjon i
utvalgte lokaliteter på
Svalbard.
Forekomst av regnvær om
høsten og vinter med
påfølgende is på bakken på
Svalbard.

39

