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1. INNLEDNING 
Klima- og miljødepartementet viser til Prop. 1 S (2019-2020) 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 2020. Tildelingsbrevet og instruksen er utgangspunktet for 
Miljødirektoratets rapportering gjennom året.  
 
Departementet ønsker å understreke at de nasjonale målene som er presentert i Prop. 1 S 
(2019-2020) 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 i fra hvilke virkemidler og ansvar etaten innehar.   
 
I tildelingsbrevet er de prioriterte nasjonale målene for 2020 gjengitt, men de øvrige nasjonale 
målene ligger fortsatt fast. 
 
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 MILJØDIREKTORATET I 2020  
Miljødirektoratet har en viktig rolle i å bidra til helheten i regjeringens klima- og 
miljøpolitikk, særlig gjennom å sammenstille og fremskaffe kunnskap om miljøtilstand og å 
bidra til gjennomføring av tiltak og virkemidler på tvers av sektorer. Miljødirektoratet skal 
prioritere å videreutvikle sin sektorovergripende rolle.   
 
Arbeidet med å redusere klimagassutslipp på kort og lang sikt og omstilling til 
lavutslipssamfunnet skal prioriteres høyt. Etablering av kunnskap om hvordan det kan legges 
til rette for langsiktig omstilling, reduserte utslipp og økt opptak på tvers av sektorer i tråd 
med klimamål for 2030 og 2050 (Klimakur 2050) er særlig prioritert.  Etaten skal prioritere å 
videreutvikle kunnskapsgrunnlag og virkemidler for å se klima og naturmangfold i 
sammenheng både på landjorda og i havet. Fremover vil det bli viktig å se oppfølgingen av 
Klimapanelets 1,5-gradersrapport, landrapport og spesialrapport om havet og kryosfæren, 
samt Naturpanelrapporten og Ressurspanelrapportene, i sammenheng. For 
havforvaltningsspørsmål og blå økonomi vil også rapporten fra Høynivåpanelet for 
bærekraftig havøkonomi (havpanelet) være relevant. Utvikling av tiltak og virkemidler for 
ivaretakelse av natur- og klimahensyn ved arealbruksendringer vil bli viktig i 2020.  
  
Videreutvikling av en helhetlig og økosystembasert naturforvaltning skal prioriteres. I dette 
arbeidet er utvikling av et system for forvaltning basert på tilstandsvurdering og 
sektorovergripende forvaltningsmål sentralt. Arbeidet med å gjennomføre tiltak for å ta vare 
på truede arter og naturtyper og restaurere vassdragsnatur skal styrkes i 2020. Videre skal 
arbeidet med å styrke forvaltningen av verneområdene og oppfølgingen av Stortingets vedtak 
i rovviltpolitikken prioriteres. Arbeid knyttet til forhandlinger om et nytt globalt rammeverk 
for natur vil også bli viktig i 2020. Tilrettelegging for og stimulering til friluftsliv er også et 
viktig område i 2020.  
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-20192020/id2671327/
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Miljødirektoratets arbeid knyttet til regjeringens nasjonale og internasjonale satsing på hav, 
havmiljø og blå økonomi skal prioriteres høyt.  
 
Arbeid mot marin forsøpling og spredning av mikroplast skal fortsatt prioriteres høyt, både 
nasjonalt og internasjonalt. Direktoratet skal særlig styrke innsatsen mot UNEA 5 og 
Baselkonvensjonen. Virkemiddelarbeid for å nå de nye avfallsmålene og EUs neste pakke om 
sirkulær økonomi vil bli en viktig oppgave. Arbeidet med å styrke europeisk og internasjonalt 
regelverk, herunder revisjonen av EUs kjemikalieregelverk REACH, som påvirker miljøgifter 
og utvikling av ny politikk på miljøgiftområdet etter 2020, skal prioriteres. Arbeidet med 
sedimenter og forurenset grunn skal tilpasses det ambisjonsnivået som ligger i 
budsjettrammene. 
 
Miljødirektoratet skal i 2020 fortsette å videreutvikle styringen av fylkesmannen på klima- og 
miljøområdet, blant annet gjennom å bygge videre på prosjektarbeid i 2019 og å være 
pådriver for gevinstrealisering i forbindelse med ny fylkesmannsstruktur. 
 
Regjeringen tar sikte på å fremme en stortingsmelding om miljøkriminalitet i løpet av 2020. 
Direktoratet må være forberedt på oppgaver i gjennomføring av meldingen. Departementet vil 
komme tilbake til Miljødirektoratet om dette.  
 
Regjeringen viderefører avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen for å gi insentiver til 
mer effektiv statlig drift, og for å skape handlingsrom for nye prioriteringer i statsbudsjettet.  
Bemanningen i direktoratet skal i 2020 ikke øke utover det som eventuelt er nødvendig på 
grunn av gjennomføring av satsingene på tiltak for truet natur, styrket lakseoppsyn, 
restaurering av vassdrag, grønn skipsfart og marin forsøpling.   
 
 
Nye oppgaver i 2020 
 
Miljødirektoratet får fra 2020 oppgaven med å representere miljøforvaltningen i OECDs 
ekspertgruppe for miljøinformasjon. I tillegg skal etaten være nasjonalt kontaktpunkt for GEO 
(Group on Earth Observation) og det europeiske samarbeidet. Miljødirektoratet skal også 
overta rollen som nasjonalt kontaktpunkt for IUCN. 
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3. NASJONALE MÅL, PRIORITERINGER, STYRINGSPARAMETERE OG 
OPPDRAG FOR 2020 

 
 
 
 
 
 
 
Nasjonale mål 
 
 
1.1 Økosystemene skal ha god tilstand og levere økosystemtjenester. 
 
Prioriteringer Styringsparametere 

1. Videreutvikling av 
klassifiseringssystem for økologisk 
tilstand og gjennomføring av 
klassifisering av utvalgte økosystemer.  

 

Første klassifisering av økologisk tilstand i 
utvalgte økosystemer er gjennomført. 
 
Klassifisering av økologisk tilstand for 
Barentshavet og Nordsjøen er integrert i 
havforvaltningsplanene. 
 
Første versjon av datainfrastruktur for 
håndtering av økologiske data som inngår i 
klassifiseringssystemet foreligger.  

2. Etablering av det økologiske 
grunnkartet. 

Første versjon av portal for økologisk 
grunnkart er lansert. 
 
Kartlegging av naturtyper etter 
Miljødirektoratets instruks er tilgjengelig 
gjennom portal for økologisk grunnkart. 
 
Noen økologiske kartlag basert på 
fjernmåling er tilgjengelig. 
 
Første versjon foreligger av datagrunnlag, 
analyseverktøy og karttjenester, inkludert 
veiledning, for grønn infrastruktur. 

3. Videreutvikling av det faglige arbeidet 
med forvaltningsplanene for 
havområdene, særlig arbeidet med 
marin arealplanlegging og 
videreutvikling av arealverktøyet. 

Mer effektive metoder for arbeidet med 
forvaltningsplanene er utviklet. 
 
Hovedkonklusjoner fra evaluering av 
arbeidet med forvaltningsplanene er 
implementert. 
 
Arealverktøyet er utviklet for å kunne dekke 
behovet i forvaltningsplanarbeidet. 

 

 
 

 
Naturmangfold 
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4. Videreutvikling av kunnskapsgrunnlag 
og grunnlag for tiltak relatert til hav og 
klima.  

 
 

Kunnskapen om den samlede belastningen i 
norske havområder av klimaendringer og 
andre påvirkningsfaktorer, og betydningen 
av dette, er oppdatert i lys av 
kunnskapsutviklingen internasjonalt og 
arbeidet med hav og klima og nye marine 
næringer.  
 
Behov for tiltak for å bevare marint 
naturmangfold er identifisert, både 
arealbaserte og andre virkemidler. 
 
Direktoratet har ledet Nordisk Hav- og 
klimagruppe. 
 
Støtte er gitt til departementet i oppfølging 
av nordisk ministererklæring på hav og 
klima.  
 
Forslag til hvordan nordisk samarbeid på 
hav og klima kan styrkes på forskning og 
overvåkning er levert (etter nærmere avtale 
med departementet). 
 
Faglig underlag er gitt til departementet til 
nasjonale og internasjonale prosesser på hav 
og klima. 

5. Arbeidet med å nå miljømålene i elver, 
innsjøer, grunnvann og kystvann. 

Fremdriften i Miljødirektoratets tiltak i 
vedtatte regionale tiltaksprogram er god. 
 
Høy kvalitet på bidrag til oppdaterte 
vannforvaltningsplaner og 
tiltaksprogrammer innen eget 
ansvarsområde. 

6. Støtte til departementet i 
fremforhandling av et nytt globalt 
rammeverk for natur etter 2020. 

Høy kvalitet på leveranser til KLD knyttet 
til kunnskapsgrunnlag for eller utredning av 
norske posisjoner i forhandlingene, samt 
gode bidrag til den norske delegasjonen. 
 
Høy kvalitet på forberedelser til SBSTTA-
24 i mai 2020. 

7. Bekjemping av skrantesjuke. Innsamling av prøver i tråd med 
kartleggingsprogrammet er gjennomført. 
 
Ingen villrein i Nordfjella sone 1 i 
brakkleggingsperioden.  
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8. Global implementering av 
verdensarvkonvensjonen gjennom det 
norske medlemskapet 2017-2021. 

 
Riksantikvaren har det koordinerende 
ansvaret. 

Saker om forvaltning av verdensarvområder 
med økosystemer av global betydning er 
fremmet på en god måte, inkludert nasjonale 
verdensarvområder med naturverdier. 
 
Bistandsmidlene er brukt i tråd med Norges 
mål,herunder at støtte er gitt til afrikanske 
land i forvaltning av verdensarvområder 
med økosystemer av global betydning. 
 
Norske bidrag i verdensarvkomiteen er 
basert på kultur- og naturfaglige 
vurderinger. 
 
Bidrag er gitt for å fremme god forvaltning 
av verdensarven. 
 
Bidrag er gitt til at verdensarvlisten blir mer 
representativ.  
 
Bidrag til videreutvikling av 
nominasjonsreformen er gitt. 

9. Gjennomføring av 
verdensarvpolitikken i tråd med 
prioriteringene i stortingsmeldingen 
om kulturminnepolitikken. 

 
Riksantikvaren har det koordinerende 
ansvaret. 

Verdensarvområdene har oppdaterte 
forvaltningsplaner (100%). 
 
Konsekvensutredninger der planer og tiltak 
berører norske verdensarvområder og 
verdensarvverdier, er gjennomført og tatt 
hensyn til når vedtak fattes. 

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

arter og naturtyper skal forbedres. 
 
Prioriteringer Styringsparametere 

10. Egne tiltak og virkemidler, samt 
sektorsamarbeid, for å ta vare på den 
mest truede naturen i Norge. 

Gjeldende handlingsplaner for utvalgte 
naturtyper og truede arter er fulgt opp.  
 
Levert på oppdrag om Direktoratsgruppe for 
trua natur gitt i mandat av 17.10.19 av KLD. 
 
Arbeid med å gjennomføre oppfølgingsplan 
for truet natur er påbegynt.   
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11. Å nå bestandsmålene for rovvilt og 
redusere tapene av beitedyr til rovvilt. 

Status og utvikling for de nasjonale 
bestandsmålene for gaupe, jerv, bjørn, ulv 
og kongeørn. 
 
Status og utvikling for tap av husdyr og 
tamrein til fredet rovvilt.   
 
Antall dokumenterte og erstattete beitedyr til 
rovvilt er redusert. 

 
 
1.3 Et representativt utvalg av norsk natur skal bevares for kommende generasjoner. 
 

Prioriteringer Styringsparametere 
12. Oppfølging av handingsplan for styrket 

forvaltning av verneområdene. 
Etterlevelseskontroll av dispensasjoner er 
gjennomført.  
 
Antall mink felt i verneområdene av SNO 
(Rovbase) er minst på samme nivå som i 
2019. 
 
Antall meter lukket grøft ved restaurering av 
myr er høyere i 2020 enn i 2019. 
 
Antall verneområder hvor fremmede treslag 
er tatt ut/fjernet er høyere enn i 2019. 
 
Antall verneområder som er basiskartlagt 
etter NiN er høyre i 2020 enn i 2019. 
 
Antall verneområder med bevaringsmål som 
overvåkes gjennom fagsystemet NatStat er 
høyere i 2020 enn i 2019. 
 
Andel verneområder med behov for 
forvaltningsplan som har forvaltningsplan er 
høyere enn i 2019. 
 
Alle nasjonalparker har godkjent 
besøksstrategi. Antall større 
landskapsvernområder som har godkjent 
besøksstrategi er høyere i 2020 enn i 2019. 
 
Antall verneområder der merkevaren er tatt i 
bruk er høyere i 2020 enn i 2019. 
 
Prosjekt for uttak av fremmede treslag i 
verneområdene er videreført på samme nivå 
som i 2019.  
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13. Sikre et representantivt vern gjennom 
arbeid med marint vern, skogvern og 
supplerende verneplaner. 

God fylkesvis fordeling av tilrådd nytt 
skogvernareal. 
 
Marine verneområder: Verneforslag for 6 
områder er sendt på høring. 
 
Marine verneområder: Tilrådning om vern 
for ett område er sendt KLD. 
 
Verneprosess for ett nytt marint 
verneområde er satt i gang. 
 
Støtte til departementet med prosess for 
oppstart av supplerende vern. 
 
Oppstart av verneplanprosess for 
nasjonalpark i Østmarka er meldt. 

 
 
 
Oppdragsliste 2020 for resultatområde 1 Naturmangfold 

Oppdrag – dokumenter som skal oversendes Klima- og 
miljødepartementet 

Frist 

14. Ferdigstille utkast til tverrsektoriell tiltaksplan for pollinerende 
insekter. 

1.februar 

15. Levere konkret forslag til styrket implementeringsmekanisme 
under konvensjonen om biologisk mangfold (CBD). 

1.februar   

16. Levere en vurdering av om arbeidet med grønn infrastruktur bør 
prioriteres innenfor rammen av midler avsatt til økologisk 
grunnkart/naturtypekartlegging, og eventuelt på hvilket nivå.    

1.mars  

17. Sammenstille høringsinnspill ved høring av forslag om ny 
prioritert art og utvalgt naturtype, og levere en faglig tilrådning 
basert på høringen.   

15.mai 

18. Levere forslag til oppfølgingsplan for truet natur i samråd med 
berørte direktorater. Deretter påbegynne arbeid i tråd med fastsatt 
plan.   

15. juni 

19. I samarbeid med Landbruksdirektoratet og Riksantikvaren, levere 
forslag til plan for videre arbeid med Utvalgte kulturlandskap i 
jordbruket fra 2020 til og med 2025. Planen skal vurdere status for 
ordningen og muligheter for utvelgelse av nye områder, inkludert 
en tidsplan, samt behovet for eventuelt å styrke eksisterende 
områder. Planen skal baseres på gjeldende økonomiske rammer. 

 15. september 

20. Etter nærmere avtale med departementet, utrede 
samfunnsøkonomiske konsekvenser av ulike målnivåer for 
økologisk tilstand i ett eller flere økosystemer. Som en del av dette 
skal det beskrives hva som vil være utviklingen ved videreføring 
av dagens politikk. 

1.oktober 
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21. Lage en oversikt over eksisterende arealstatistikk for 
naturmangfold, og gi anbefaling om hvordan det kan etableres et 
arealregnskap for klima og naturmangfold.  

1.november 

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.   

 1. mai 

23. Utarbeide konkrete retningslinjer for behandling av søknader etter 
forskrift om fremmede organismer.  

1.oktober 

24. Vurdere behovet for mer effektive tiltak for å motvirke utilsiktet 
innførsel av følgeorganismer ved planteimport. Arbeidet bør skje i 
samarbeid med Mattilsynet, med bistand fra Tolletaten.  

1.desember 

25. Gjennomføre høring og levere utkast til vedtak om endringer i 
forskrift om fremmede organismer, bl.a. knyttet til virkeområde og 
oppføring av arter og grupper av organismer i forskriftens vedlegg. 

1.mars 

26. Utarbeide veiledning om kommunedelplaner for natur.  1. september 

27. Levere innspill til arbeidet med stortingsmeldingen om 
forvaltningsplanene for hav i 2020.  

april  

28. Levere innspill til departementet i utarbeidelse av en helhetlig 
nasjonal plan for marine verneområder, som skal legges fram for 
Stortinget i 2020. Som del av dette forberede og gjennomføre et 
seminar for miljøforvaltningen våren 2020 om hvilken betydning 
klimaendringene bør ha for fremtidig marint vern i Norge (jf. 
rapporter fra spesielt IPBES og IPCC). 

mai 

29. Levere innspill til departementet i forberedelsene til og delta på 
OSPARs ministermøte i Lisboa. 

juni 

30. 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.   

september 

31. Levere tre tilrådinger om skogvern, med maksimalt ca 50 områder 
pr. tilråding.   

1.april, 12. august 
og 2. september. 

32. Gi en faglig vurdering av mulige nye nasjonalparkområder som 
inngår i direktoratets faglige anbefaling for supplerende vern. 
Oppdraget konkretiseres i eget oppdragsbrev. 

1.juni  

33. Evaluere modellen for lokal forvaltning av verneområdene. 31.desember 

34. Utrede alternativ til dagens ordning med individuelle verneforskrifter: 
sentral forskrift kombinert med forskrift med lokale bestemmelser jf. 
eget oppdragsbrev 06.11.2019  

 1. juli 

35. Levere forslag til opplegg for evaluering av prinsippene for 
økologisk kompensasjon, etter henholdsvis 2 og 5 år.  

1.juni 

36. Gjennomføre en ekstern vurdering av FKT-ordningen. Nærmere 
beskrivelser av oppdraget framgår av et eget oppdragsbrev i saken. 

1.desember 

37. Utarbeide en faglig vurdering av dagens erstatningsordninger for 
husdyr og tamrein tatt av rovvilt, herunder hva som er 
konsekvensene av å videreføre dagens ordninger og eventuelt 
behovet for å gjøre endringer i dagens ordninger. 

 1. oktober 
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38. Utarbeide en oversikt over midler fordelt på kapittel og post som 
brukes på forskning og utredninger, og gi en faglig vurdering av 
fremtidig behov for innretning av forskning og utredning på 
rovviltfeltet. 

1.september 

39. Oppdatere plan for restaurering av myr og annen våtmark 2016-
2020, slik at den kan gjelde for perioden 2021-2025.   

31.desember 

40. Sende ut forslag til kvalitetsnorm for villrein på alminnelig høring, 
oppsummere høringen, og ferdigstille saken til departementet for 
vedtak.  

1. juni 

41. Levere forslag til regelverksendringer som følge av 
Kommisjonsdirektivet 2018/350. 

31. desember 

42.  Supplere eksisterende tilrådning fra direktoratet om forslag til 
helhetlig plan for marint vern fra 2018, med en utvidet vurdering 
av hvordan Norge kan oppfylle mål om bevaring av marine 
områder (Aichi-mål nr 11) ved ulike utfall av nye, prosentvise 
internasjonale mål for naturmangfold etter partsmøtet i CBD i 
2020. Oppdraget spesifiseres nærmere i eget brev. 

15. mars 

43. På vegne av miljøforvaltningen, delta i den tverrsektorielle 
ekspertgruppen som skal oppdatere rapporten "Antibiotikaresistens 
– kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak (FHI 2014)". 
Folkehelseinstituttet vil lede ekspertgruppen.  

30. juni 

44. Levere en utredning av mulige indikatorer for vurdering av tilstand 
i verneområder. 

31. desember 

45. Følge opp rapport om kriterier for landskap av nasjonal verdi. 
Departementet vil gi nærmere føringer senere.  

Avtales nærmere 
med KLD 

46. Foreta en vurdering av eksisterende fisketrapper for å klargjøre 
tilstand og restaureringsbehov, og foreslå ev. tiltak. 

31. desember 

47. Følge opp anbefalingene i VKMs risikovurdering av pukkellaks og 
etter nærmere avtale med KLD utarbeide en handlingsplan mot 
pukkellaks. 

31. desember 

48. I samarbeid med Riksantikvaren, bidra med veiledning om 
konsekvensvurdering av saker i verdensarvområder som behandles 
etter plan- og bygningsloven og energiloven, og dersom 
hensiktsmessig kan det integreres i den generelle 
sektorovergripende veiledningen om KU. 

31. desember 

49. Følge opp det igangsatte arbeidet med å revidere tentativ liste, i 
samarbeid med Riksantikvaren. 

Avklares nærmere 
med KLD 
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Nasjonale mål 
3.1 Friluftslivets posisjon skal ivaretas og videreutvikles 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 
 
 

Prioriteringer Styringsparametere 
50. Oppfølging av Meld. St. 18 (2015-

2016) "Friluftsliv – Natur som kilde til 
helse og livskvalitet" og Handlingsplan 
for friluftsliv. 

Det er gjennomført flere informasjonstiltak 
om rettigheter og plikter som følger av 
allemannsretten enn i 2019. 
 
Områdene omfattet av områdesatsingene i 
Oslo har flere/større blågrønne områder for 
friluftsliv og rekreasjon enn i 2019. 
 
Informasjon om kunnskapsnivået om 
allemannsretten i befolkningen er oppdatert. 
 
Metoder og virkemidler til kommuner og 
organisasjoner om å tilrettelegge og 
stimulere til friluftsliv i nærmiljøet er 
formidlet. 
 
Alle fylker har i løpet av 2020 startet egne 
regionale prosjekter innenfor 
Ferdselsåreprosjektet.  
 
Arbeidet i kommunene med en plan for 
friluftslivets ferdselsårer er startet. 
 
Gjennom oppfølging og deltakelse i Norsk 
Friluftsliv sitt skole- og barnehageprosjekt, 
ha bidratt til hensiktsmessig 
prosjektgjennomføring og at prosjektets 
målsetning er nådd. 

51. Oppfølging av oppgaveoverføringen 
fra fylkesmannen og Miljødirektoratet 

Alle fylkeskommuner har fått god 
veiledning og bistand. 

 

 
 

 
Friluftsliv 
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til fylkeskommunene i forbindelse med  
regionreformen. 

 
52. Hindre ulovlig motorferdsel gjennom 

veiledning og kontroll av motorferdsel 
i utmark. 

Fylkesmannens veiledning til kommunene i 
Finnmark om motorferdsel i utmark er 
intensivert.  
 
Veiledning på nett er videreutviklet. 
 
Kontroller og informasjonstiltak fra SNO er 
gjennomført. 

 
 
 
Oppdragsliste 2020 for resultatområde 3 Friluftsliv 

Oppdrag – dokumenter som skal oversendes Klima- og 
miljødepartementet 

Frist 

53. Revidere håndbok om planlegging av by- og tettstedsnære 
naturområder (markaveilederen) 

31. desember 

54. Utarbeide utkast til veileder om praktisk og klimarobust 
tilrettelegging og opparbeiding av stier, der også hensynet til 
naturverdier, landskap og opplevelseskvaliteter ivaretas. 

31. desember 

55. Utvikle veiledning og verktøy for kommunene i arbeidet med å 
revidere og oppdatere gjennomført kartlegging og verdsetting 
av friluftslivsområder 

1. oktober 

56. Levere forslag til reviderte verneforskrifter for nasjonalparker 
og landskapsvernområder når det gjelder sykling og organisert 
ferdsel, herunder vurdering av bruk av el-sykkel. 

31. desember 

57. Levere avslutningsrapport for prosjektet Kartlegging og 
verdsetting av friluftslivsområder. 

 15. april 
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Prioriteringer  
 
 
Nasjonale mål 
4.1 Forurensning skal ikke skade helse og miljø 
4.2 Utslipp av helse- og miljøfarlige stoffer skal stanses  
4.3 Veksten i mengden avfall skal være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten, og 
ressursene i avfallet utnyttes best mulig gjennom materialgjenvinning og 
energiutnyttelse 
4.4 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  

4.5 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 
 
 
4.1 Forurensning skal ikke skade helse og miljø 
 

Prioriteringer Styringsparametere 
58. Arbeidet med marin forsøpling og 

mikroplast nasjonalt og internasjonalt. 
Levert forslag til nasjonale tiltak og 
virkemidler på marin forsøpling og 
spredning av mikroplast. 
 
Bidratt med faglig innspill og aktivt deltatt 
for styrket globalt samarbeid på området.   
 
Status for prosjektsamarbeidet med 
Russland på marin forsøpling.  
 
Levert de miløfaglige vurderingene av 
søknader under UDs bistandsprogram og 
bidratt i utviklingen av selve 
bistandsprogrammet. 
 
Arbeidet mellom statlige etater på 
oppryddingsområdet er bedre koordinert.  

59. Arbeidet med EØS-beslutning for EUs 
andre NEC-direktiv, og arbeidet med 
tiltak og virkemidler for at Norge skal 
overholde forpliktelsene i direktivet og 
i Gøteborgprotokollen.  

Nødvendig faglig grunnlag er levert til avtalt 
tid. 

 

 
 

 
Forurensning 
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4.2 Utslipp av helse- og miljøfarlige stoffer skal stanses  
 
Prioriteringer Styringsparametere 

60. Oppfølging av Handlingsplanen mot 
miljøgifter. 

Stoffer foreslått for ny eller skjerpet 
regulering i EU og globalt.  

Nye stoffer foreslått på prioriteringslista 
dersom de dekker kriteriene for å stå der. 

Ha bidratt i kjemikaliebyrået Echas 
strategiarbeid med å gjennomgå de 
registrerte stoffene under Reach og 
identifisere høyvolumstoffer det er behov 
for å regulere.  

Det er stillt krav for å hindre spredning av 
miljøgifter fra forurenset grunn. 

61. Arbeidet med politikkutvikling på 
kjemikalieområdet etter 2020, herunder 
i arbeid med ny handlingsplan. 

Faglig grunnlag for politikkutvikling på 
kjemikalieområdet er utarbeidet. 
 
Direktoratet har bistått departementet i 
forhandlingene om det nye globale 
rammeverket for kjemikalier og avfall, 
herunder om etableringen av et 
kunnskapspanel og et sett med globale mål 
og indikatorer. 
 

62. Arbeid med oppfølging av nasjonal 
behandlingskapasitet for farlig avfall. 

Status for arbeidet. 

 
 
 
4.3 Veksten i mengden avfall skal være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten, og 
ressursene i avfallet utnyttes best mulig gjennom materialgjenvinning og 
energiutnyttelse 
 
 

Prioriteringer Styringsparametere 
63. Gjennomføring av EUs 

avfallsregelverk og sirkulær 
økonomipakke. 

Levert forslag til nasjonale tiltak og 
virkemidler for å nå målene og til 
gjennomføring av  EUs avfallsregelverk.   
 
Innspill til de prosessene som går i EU på 
avfall og sirkulær økonomi er gitt.  
 
EUs arbeid med Økodesign og Footprint er 
fulgt opp på prioriterte områder. 
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4.5 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  
 
 
Prioriteringer Styringsparametere 

64. Arbeidet med politikkutvikling om støy 
etter 2020. 

Forslag til nye nasjonale støymål er 
utarbeidet, veileder til støyretningslinjen T-
1442 er oppdatert og forslag til ny 
handlingsplan for støy er levert.   

 
 
Oppdragsliste 2020 for resultatområde 4 Forurensning.  

Oppdrag – dokumenter som skal oversendes Klima- og 
miljødepartementet 

Frist 

65. Levere innspill til rapport om utviklingen i Norges utslipp av 
ammoniakk til Implementeringskomiteen under 
Luftkonvensjonen. 

1. juni  

66. Vurdere status for Norges utslippsforpliktelse for nmVOC i 
Gøteborgprotokollen og NEC-direktivet, når Norge kan 
overholde 2020-forpliktelsen, om det er behov for nye tiltak og 
virkemidler, eventuelt utarbeide tiltaksanalyse. 

1. mai 
 
Eventuell 
tiltaksanalyse etter 
nærmere avtale. 

67. Levere innspill til revisjon av nasjonale mål på 
forurensningsområdet. 1. juni 

68. Miljødirektoratet skal utarbeide en rapport om miljømessige 
erfaringer fra gjennomførte avviklingsprosjekter offshore og 
redegjøre for tilgjengelige teknologier for disponering av 
innretninger.  

1. oktober  

69. Levere konsekvensvurdering av nye regler i Baselkonvensjonen 
om eksport og import av plastavfall. Etter nærmere avtale 

70. Levere forslag til gjennomføring av EUs reviderte 
avfallsdirektiver. Etter nærmere avtale 

71. Levere forslag til gjennomføring av EUs direktiv om 
plastprodukter. Etter nærmere avtale 

72. Levere forslag til nasjonale tiltak og virkemidler for å nå mål 
for materialgjenvinning i EUs avfallsregelverk. Etter nærmere avtale 

73. Levere en vurdering knyttet til sirkulær økonomi innen tekstiler. Etter nærmere avtale 

74. Levere en kartlegging av hvilke norske havner som har 
tilstrekkelig mottaksanlegg for kloakk fra skip ved innføring av 
strengere krav, jf. oppdrag til Sjøfartsdirektoratet om å utrede 
og foreslå strengere krav til utslipp av kloakk fra skip i norske 
farvann. 

Etter nærmere avtale 

75. Vurdere forurensningslovens anvendelse på  seismikk for å 
ivareta hensynet til marine pattedyr.  31.desember 
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76. Bygge opp nasjonal utslippsdatabase for lokale utslipp som 
bidrar til luftforurensning og fortsette arbeidet med 
utslippsdatabasen. 

31.desember 

77. Levere forslag til ny handlingsplan for å stanse utslipp av 
miljøgifter. 1.mars 

78. Utarbeide forslag til forskriftsendring for kasserte kjøretøy, jf 
oppdrag 82 i tildelingsbrevet for 2019. Etter nærmere avtale 

79.  I samarbeid med Sjøfartsdirektoratet utarbeide forslag til 
imlementering av revidert skipsavfallsdirektiv i norsk regelverk. 1. oktober 

80. Følge opp arbeidet med prioritering av oppryddingen av PFAS-
forurensede flyplasser. 31. desember 

81. Oppfølging av bransjeavtalen om matsvinn, herunder følge opp 
anbefalinger for utvkiling av rapportering/statistikk. Etter nærmere avtale 

82. Følge opp tiltaksvurderingene på marin forsøpling og 
mikroplast. Etter nærmere avtale. 

83. I samarbeid med berørte direktorater vurdere videre oppfølging 
av regelverket for EE-avfall og produsentansvaret for å hindre 
at EE-avfall kommer på avveie og blir ulovlig behandlet eller 
eksportert. 

15. februar 

84. Følge opp prosessen med verdsetting av helse- og miljøeffekter 
knyttet til luftforurensning, og levere rapport om foreløpige 
resultater (basert på forprosjektet). 

Etter nærmere avtale 

85. Gjennomføre offentlig høring av forslag til endringer i 
forurensningsforskriften kap.7 om lokal luftkvalitet. 1.juni 

86. Følge opp overvannsutvalgets utredning (NOU 2015:16), samt 
øvrig bistand i prosessen med lovarbeidet.  Etter nærmere avtale 

87. Lede og koordinere tverrgående direktoratsgruppe om 
disponering av masser. Etter nærmere avtale 

88. Bidra til en revidert plaststrategi. Etter nærmere avtale 

89. Se på muligheten for å kartlegge/registrere nedlagte sivile 
skytebaner og vurdere om det er hensiktsmessig å regulere de 
aktive sivile skytebanene f.eks. gjennom forskrift. 

31. desember 

90. Utarbeide forslag til forskriftsbestemmelser i 
forurensingsforskriften for betongprodusenter. Etter nærmere avtale 

91. Levere en gjennomgang av status for opprydding i forurenset 
sjøbunn basert på oppdatert kunnskap om miljøtilstanden. 

Etter nærmere avtale 

92. Gjennomgå følsomme områder iht kriteriene i avløpsdirektivet 
og nitratdirektivet. 

Etter nærmere avtale. 
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Nasjonale mål: 
 
5.1 Norge skal fram til 2020 kutte i de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 
pst. av Norges utslipp i 1990. 
5.2 Norge vil påta seg en betinget forpliktelse om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 
2030 sammenlignet med 1990. 
5.3 Norge skal være klimanøytralt i 2030. 
5.4 Noreg har lovfesta eit mål om å bli eit lågutsleppssamfunn i 2050.  
5.6 Reduserte utslipp av klimagasser fra avskoging og skogdegradering i utviklingsland, 
i samsvar med bærekraftig utvikling. 
5.7 Politisk mål om at samfunnet skal forberedes og tilpasses til klimaendringene. 
 
 
Prioriteringer Styringsparametere 

93. Videreutvikling av 
kunnskapsgrunnlaget om hvordan det 
kan legges til rette for langsiktig 
omstilling, reduserte utslipp og økt 
opptak, på tvers av sektorer i tråd med 
klimamål for 2050 (Klimakur 2050) 

Oppstart av arbeidet. 

94. Videreutvikling av 
kunnskapsgrunnlaget for, og styrking 
av egen kompetanse om, tiltak og 
virkemidler for å redusere 
innenlandske utslipp og øke opptak av 
klimagasser mot 2030, herunder mer 
helhetlig og effektiv arealbruk. 
(Konsekvenser av tiltakene for 
arealbruk, særlig avskoging, i andre 
land, skal pekes på når relevant og 
mulig). 

Status i arbeidet. 
 
 

 

95. I samarbeid med Sjøfartsdirektoratet og 
Kystverket, bygging av kompetanse 
om tiltak og virkemidler for grønn 
skipsfart. 

Status i direktoratets samarbeid med berørte 
etater og dialog med næringsliv. 
 
System for jevnlig oppdatering av 
tiltaksanalyser innen skipsfart er etablert.  

96. Videreutvikling av 
kunnskapsgrunnlaget om hvordan 
klimaendringene påvirker Norge. 

Kunnskapsgrunnlaget for klimatilpasning er 
videreutviklet, inkludert en vurdering av 
behovet for utarbeide en handlingsplan eller 
annet styringsdokument. 
 

 

 
 

 
Klima 
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97. Videreutvikling av 
kunnskapsgrunnlaget knyttet til 
bærekraftig produksjon og bruk av 
biologiske ressurser både nasjonalt og i 
andre land.  

Status i arbeidet. 

98. Støtte til departementet i arbeidet med 
NTP. 

Høy kvalitet på leveranser til KLD knyttet 
til kunnskapsgrunnlaget for NTP. 
 
Høy kvalitet på forberedelser til 
stortingsmeldingen om NTP. 

99. Oppfølging av  kommunenes arbeid 
med revisjon av klima- og 
energiplaner. 

Veiledningen i klima- og energiplanlegging 
til kommuner og fylkeskommuner og 
fylkesmenn er godt tilrettelagt, og med 
eksempler på tiltak for lokale 
klimagassreduksjoner og kommunalt 
klimagassregnskap på Miljødirektoratet.no.  
 

Fylkesmennene har fått styringssignaler om 
å bidra til at alle kommuner har en gjeldende 
klima- og energiplan, og at nye planer har 
ambisiøse mål. 

100. Arbeidet med god og samordnet 
veiledning knyttet til SPR for klima- 
og energiplanlegging og 
klimatilpasning. 

Dialog med sektormyndighetene har bidratt 
til god og samordnet veiledning. 
 
Veiledning til statlige planretningsliner for 
klimatilpasning er aktivt formidlet.  
 
Planretningslinjene er satt på agendaen 
gjennom kurs og som tema i nettverk. 

101. Forvaltning av støtteordning for 
hurtigbåter under Klimasats. 

Støtteordningen er utlyst og søknadene er 
behandlet.  
 
Tilsagnene bidrar til å framskynde 
utviklingen av lav- og utslippsfrie 
hurtigbåter.  
 
Tildelingene er fulgt opp. 

102. Støtte til departementet i arbeidet 
med oppfølgingen av 
klimarisikoutvalgets rapport og EUs 
handlingsplan for bærekraftig finans.  

Status i arbeidet. 
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Oppdragsliste 2020 resultatområde 5 Klima 

Oppdrag – dokumenter som skal oversendes Klima- og 
miljødepartementet 

Frist 

103. Lage en oversikt over mulighetene for 
politikkutforming (response options) som er forenelige 
med hverandre i IPCCs 1,5 graders rapport, 
Naturpanelets hovedrapport og IPCCs landrapport og 
hav- og kryosfærerapport samt Havpanelets Blue Papers 
og klimarapport, og vurdere relevans for norske forhold.   

 1. juni 

104. Klimakur 2050: Analysere hvordan det kan legges til 
rette for langsiktig omstilling i og på tvers av sektorer i 
tråd med klimamål for 2050.  

Etter nærmere avtale 

105. Bistå i arbeidet med underlag til plan for å oppfylle 
Norges klimaforpliktelser i ikke-kvotepliktig sektor og 
sektorvise mål (jf. Granavolden-plattformen). 

Etter nærmere avtale  

106. I forlengelsen av arbeidet med Klimakur 2030 levere 
en analyse av klimaeffekten på kort sikt og 
tilleggseffekter av klimatiltak.  

 1. mars 

107. Utvikle nettside der klimatiltak presenteres. 31.desember 

108. Levere innspill i arbeidet med en ev. ny CO2-
kompensasjonsordning for perioden 2021-2030. I tillegg 
til forskriftsarbeid, kan det være behov for mindre 
utredningsarbeid i forbindelse med dette. 

31. desember   

109. Bistå i arbeidet med CO2-fangst og lagring, herunder 
vurdering og utvikling av finansieringsmodeller, og 
vurdering knyttet til regelverk på CO2-lagring. 

31.desember 

110. Bidra i arbeidet med å utvikle nasjonalt 
rapporteringssystem på forpliktelsene for å rapportere på 
EU-forpliktelsen.  

31. desember 

111. I samarbeid med Sjøfartsdirektoratet og Kystverket, 
levere vurdering av barrierer for gjennomføring av tiltak 
for utslippsreduksjon innen ulike fartøygrupper, og i lys 
av identifiserte barrierer, handlingsplan for grønn 
skipsfart og Klimakur 2030, foreslå tiltak og virkemidler 
som kan føre til at regjeringens utslippsmål (50% kutt 
innen 2030) for innenriks skipsfart og fiske nås.  

Etter nærmere avtale. 

112.  Bistå departementet i fm. arbeidet med St. meld. NTP 
2022- 2033, herunder vurdering av omtale av klima i 
NTP på bakgrunn av Klimakur, vurdering av 
prosjektlister, relevante deloppdrag og meldingstekst. 

Etter nærmere avtale 

113. Bidra i utviklingen av et rapporteringssystem for 
intensjonsavtalen om reduserte klimagassutslipp og økte 
opptak av karbon fra jordbruket. 

Etter nærmere avtale 

114. Sammen med Landbruksdirektoratet: Oppfølgende 
arbeid etter pilotfasen for skogplanting som klimatiltak, 
blant annet ferdigstilling av veiledningsmateriell. 

Etter nærmere avtale 
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115. Bistå departementet i utarbeidelse av handlingsplan 
for biogass. 

Etter nærmere avtale 

116. Videreutvikle kunnskapsgrunnlaget for 
omsetningskrav i veitrafikk, luftfart og evt. andre 
sektorer i tråd med videre ambisjoner for opptrapping.  

Etter nærmere avtale 

117. Følge opp arbeidet med bioplast, herunder vurdere 
klimaeffekten av omlegging til fossilfri plast. 

Etter nærmere avtale 

118. Bistå i forbindelse med oppfølging av revisjon av 
referansebane for forvaltet skog (FRL). 

Etter nærmere avtale 

119. Bistå i det videre arbeidet med forbud mot bruk av 
mineralolje til byggtørk og byggvarme, herunder 
utarbeide veileder. 

Etter nærmere avtale 

120. Bistå i arbeidet med fossilfrie byggeplasser.  Etter nærmere avtale 
121. Vurdere mulig virkemiddelbruk for ikke-kvotepliktige 

utslipp som ikke er egnet for avgift og innspill til videre 
arbeid med de utslippene som er vurdert egnet for avgift.  

Etter nærmere avtale 

122. Bistå med faglig bidrag til departementet i pågående 
prosesser om klimavirkemidler rettet mot 
nullutslippskjøretøy. Oppdrag vil bli nærmere spesifisert 
i dialog med direktoratet. 

Etter nærmere avtale 

123. Gjennomføre rapportering av klimagassregnskapet og 
etterfølgende revisjon i regi av ESA for å fastsette 
utslippsbudsjett under innsatsfordelingen. 

Ihht. Tidsfristene i EØS-
komitebeslutning om felles 
oppfyllelse. 

124. Levere følgende i forbindelse med Arktisk Råds 
ekspertgruppe på svart karbon og metan (EGBCM): 
1) Koordinere nasjonal rapport til EGBCM 
2) Koordinere arbeidet med EGBCMs sektordokument 
på olje og gass, samt koordinere norske innspill på andre 
sektordokument,  
3) Bidra i skrivingen av EGBCMs rapport til 
utenriksministermøtet 2021. 

1) Frist 15. mars 
2) Frist august 
3) Frist november 

125. Bistå med faglige vurderinger om virkemidler for 
prising av utslipp fra avfallsforbrenningsanlegg. 

Tentativt 1. mars 
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6.1 Omfanget av villmarkspregete områder på Svalbard skal opprettholdes, og 
naturmangfoldet bevares tilnærmet upåvirket av lokal aktivitet. 
6.2 De 100 viktigste kulturminnene og kulturmiljøene på Svalbard skal sikres gjennom 
forutsigbar og langsiktig forvaltning 
6.3 Negativ menneskelige påvirkning og risiko for påvirkning på miljøet i 
polarområdene skal reduseres. 
 
Prioriteringer for 2020 
 
Prioriteringer Styringsparametere 

126. Arbeid for å sikre at den samlede 
belastningen av ferdsel og annen 
menneskelig aktivitet ikke øker, med 
spesiell vekt på besøksforvaltning både 
i og utenfor verneområdene. 

Sysselmannens forslag til forvaltningsplan 
for sentral-Spitsbergen og utvidelse av 
Nordenskiold Land nasjonalpark er faglig 
gjennomgått av Miljødirektoratet og sendt 
på høring. 
 
Arbeidet med verneforslag for Nedre 
Adventdal skal være påbegynt. 

127. Arbeid med opprydding etter 
virksomheten i Lunckefjell og Svea. 

Forslag til vilkår for opprydding Svea fase 2 
B er levert til Sysselmannen. 

128. Ledelse av det nasjonale arbeidet 
med Arktisk råds arbeidsgruppe 
ACAP, og bidrag til fremdrift innen 
kvikksølv og svart karbon under det 
norske formannskapet. 

Oppnådde resultater i ekspertgruppene på 
utvalgte prosjekter rapporteres til neste 
ministermøte. 

 
 
Oppdragsliste 2020 for resultatområdet 6 Polarområdene 
Oppdrag – dokumenter som skal oversendes Klima- og 
miljødepartementet 

Frist 

129. Under det norske formannskapet i Barentsrådet gi innspill 
til og delta med innlegg til klimakonferansen om 
bærekraftige investeringer i Barentsregionen. 

Innspill: 15. mai 
Konferansen: Før 15. 
desember.  

130. Sende oppsummering og tilrådning om forskriftsendringer i 
forurensningsregelverket for Svalbard til departementet. 

3.april 

131. Utarbeide kommentarer til ny forskrift om forurensing og 
avfall på Svalbard. 

3.november 

132. Følge opp Regjeringens arbeid med å gjennomgå 
utviklingen i reiselivsaktiviteten på Svalbard, og vurdere 

Etter nærmere avtale 

 

 
 

 
Polarområdene 
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konsekvensene for de overordnede målene i 
svalbardpolitikken, når det gjelder miljømålene.  
Departementet kommer tilbake med nærmere presisering av 
oppdrag. 

133. Ta initiativ til at Sysselmannen identifiserer behovene for 
digitalisering av miljø- og geodata for Svalbard som grunnlag 
for direktoratets vurdering av digitale løsninger. 

31.desember 

 
 
 
 
Oppgaver på tvers av resultatområdene 
 
 
Kunnskap  
 
Prioriteringer Styringsparametere 

134. Lagring, forvaltning og 
tilgjengeliggjøring av miljødata fra 
kartlegging, overvåkning og 
utredninger som sikrer åpenhet og 
effektiv datautveksling. 

 

En nasjonal komité for miljødata med 
forskningsinstituttene og sektorene er 
etablert. 
 
Felles standarder og protokoller for 
metadata og datatjenester for miljødata er 
utviklet. 
 
Forslag til struktur og innhold for en 
helhetlig og moderne datakatalog for 
miljødata er utviklet. 

 
 
Oppdragsliste 2020 – Kunnskap 
 
Oppdrag – dokumenter som skal oversendes Klima- og 
miljødepartementet 

Frist 

135. Vurdere pågående arbeid med nasjonale kunnskapssynteser 
på klima- og miljøområdet og komme med forslag til 
hvordan slikt arbeidt kan organiseres. Oppdraget vil bli 
utdypet i eget møte. 

1. mai 

136. Levere en sammenstilling av status og utvikling for 
nasjonale miljømål for bruk i Prop 1 S. Oppdraget vil bli 
utdypet i eget møte.   

1. juni 

137. Levere data og status for bærekraftsindikatorer (SDG) til 
SSBs nye rapporteringsplattform og til KLD.  Oppdraget 
vil bli utdypet i eget møte. 

1. mars 

138. Etter mal fra departementet, identifisere ikke-
kvantifiserbare ønskede og forventede gevinster i form av 
forbedret datakvalitet, bedre beslutningsgrunnlag mv. av 
Nasjonal detaljert høyde- og terrengmodell.  

1. april 
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Offentlige anskaffelser  
 
Prioriteringer Styringsparametere 

139. Bidrag til forslag til handlingsplan 
for grønne innovative offentlige 
anskaffelser og stimulering til at 
offentlige anskaffelser brukes aktivt for 
å fremme klima og miljø på ulike 
arenaer.  

Miljøfaglig bistand til Direktoratet for 
forvaltning og IKT i arbeidet med 
handlingsplan for klima- og miljøvennlige 
offentlige anskaffelser og grønn innovasjon, 
er gitt. 

 
Regelverk 
 
Prioriteringer Styringsparametere 

140. Utvikling av generell metodikk og 
veiledning for konsekvensutredninger 
innenfor Klima- og 
miljødepartementets ansvarsområde. 

Generell metodikk er utviklet. 
 
Veiledning er utarbeidet. 

 
 
Oppdragsliste 2020 – Regelverk  
Oppdrag – dokumenter som skal oversendes Klima- og 
miljødepartementet 

Frist 

141. Vurdere konseptvalgutredninger om konkret arealbruk i lys 
av Direktiv 2001/42/EØF om vurdering av miljøvirkningene 
av visse planer og programmer (det såkalte SEA-direktivet). 

1. juni 

142. Gjennomføre evaluering av minimum to 
tilskuddsordninger, herunder ordningen for tilskudd til 
kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold.  

31. desember 

 
 
Sikkerhet og beredskap 
 
Oppdragsliste 2020 – Sikkerhet og beredskap 

Oppdrag – dokumenter som skal oversendes Klima- og 
miljødepartementet 

Frist 

143. Levere ROS-analyser i henhold til KLDs metodikk på 
vesentlige scenarioer innenfor samfunnssikkerhet og 
beredskap.   

Samme frist som 1. 
tertialrapport 

144. Gjennomføre øvelse på digital sikkerhet med 
utgangspunkt i DSBs øvingspakke og oversende 
evalueringen til departementet innen utgangen av 2020. 

31. desember 

145.  Overlevere styringsdokument for det forebyggende 
sikkerhetsarbeidet. 31. januar 

146. Utarbeide instruks for IKT på reise for de etatene som 
er på felles ikt-driftsløsning i miljøforvaltningen, samt 
sørge for tekniske løsning som understøtter instruksen. 

Samme frist som for 
årsrapport 

147. Redegjøre for resultater og effekter av direktoratets 
satsninger innen digitalisering. 

Årsrapport 
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Administrativt 

Prioriteringer  Styringsparametere 

148. Samordning av administrative 
funksjoner i miljøforvaltningen innen 
anskaffelser, IKT-drift, arkiv og 
regnskap, jf. strategi for effektivisering 
og samordning av de administrative 
funksjonene i miljøforvaltningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Løpende vurdering og identifisering av 
risikomomenter som kan føre til at målene i 
samordningsstrategien ikke nås, er gjort.  
 
Som følge av Miljødirektoratets initiativ har 
alle etatene i miljøforvaltningen bidratt til å 
gjennomføre anskaffelsesstrategien, slik at 
denne er implementert.  
 
Antall felles innkjøpsavtaler for 
miljøforvaltningen er registrert. 
 
Miljødirektoratet har overtatt driftsansvaret 
og IKT-driftstjenester er levert til 
Kulturminnefondet og Artsdatabanken. 
Kostnadsdekning mellom Miljødirektoratet 
og deres kunder er avtalt. 
 
Fremdrift er i henhold til plan for etablering 
og drifting av felles enhet for arkivene i 
miljøforvaltningen innen 2022. 
 
Overgang til DFØ på regnskapstjenester er 
forberedt og klargjort til 2021. 

149. 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. 

Virksomheten har hatt minimum en lærling i 
perioden. 
 

 
Miljøvennlig produkter og tjenester 
Etaten skal så langt som mulig velge og bruke miljøvennlige produkter og tjenester i egen 
organisasjon, som for eksempel minimal bruk av plast. Matsvinnet skal minimeres. Etaten bes 
rapportere overordnet på arbeidet i årsrapporten for 2020. 
 
Fellesføring: Inkluderingsdugnaden 
Miljødirektoratet skal arbeide for å utvikle rutiner og arbeidsformer for å nå målene for 
regjeringens inkluderingsdugnad. Miljødirektoratet skal i årsrapporten redegjøre for hvordan 
rekrutteringsarbeidet har vært 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 2020, 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 henhold med veiledningen, ref 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fellesforing-i-tildelingsbreva-for-2020/id2683383/ 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fellesforing-i-tildelingsbreva-for-2020/id2683383/
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4. BUDSJETT OG FULLMAKTER 

Tildeling og budsjettforutsetninger 

Tildelte bevilgninger skal disponeres i samsvar med Prop. 1 S (2019–2020), og Stortingets 
vedtak basert på Innst. 9 S (2019-2020). 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 i 
Miljødirektoratet og andre rundskriv og krav fra Finansdepartementet som er fastsatt for 
disponeringen av statlige budsjettmidler. 
 
Endringer og føringer som er beskrevet i postomtalene i Prop. 1 S (2019-2020), er ikke omtalt 
i tildelingsbrevet. Nedenfor presenteres derfor kun budsjettføringer ut over det som står i 
Prop. 1 S (2019-2020).  
 
Det er viktig å fortsatt ha stor oppmerksomhet når det gjelder 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.   
 
 
 
 

Kap. 1420/4420 Klima, naturmangfold og forurensning 

Utgifter kap. 1420 Miljødirektoratet 
 

Post Betegnelse Vedtatt bevilgning   Tildeling  

01 Driftsutgifter  712 534 712 534 
21 Spesielle driftsutgifter  306 097 306 097 
22 Statlige vannmiljøtiltak  242 770 242 770 

23 Oppdrags- og gebyrrelatert 
virksomhet, kan overføres  149 260 149 260 

30 Statlig erverv, båndlegging av 
friluftsområder, kan overføres  30 167 30 167 

31 Tiltak i verneområder, kan 
overføres  89 419 89 419 

32 Statlig erverv, fylkesvise 
verneplaner, kan overføres  0 0 

33 Statlig erverv, nytt landbasert 
vern, kan overføres  0 0 

34 Statlig erverv, nasjonalparker, 
kan overføres 2 053 2 053 

35 Statlig erverv, skogvern, kan 
overføres  454 612 454 612 

36  Statlig erverv, marint vern, kan 
overføres (Ny) 6 200 6 200 

38 Restaurering av myr og annen 
våtmark, kan overføres  16 625 16 625 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-20192020/id2671327/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2019-2020/inns-201920-009s/
https://www.regjeringen.no/contentassets/fb9ca0af73724b6e968e924651b9ca07/bevilgningsreglementet_26.mai2005.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/reglement_for_okonomistyring_i_staten.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/reglement_for_okonomistyring_i_staten.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/d3b5f27dd4d34f2085b505b6df7fb5d4/miljodirektoratet_instruks_2018.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/d3b5f27dd4d34f2085b505b6df7fb5d4/miljodirektoratet_instruks_2018.pdf
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39 
Oppryddingstiltak, kan 
overføres, kan nyttes under 
postene 69 og 79  

12 483 12 483 

61 Tilskudd til klimatiltak og 
klimatilpassing, kan overføres  187 832 187 832 

63 Returordning for kasserte 
fritidsbåter 2 000 2 000 

64 Skrantesykeprøver fra fallvilt 1 200 1 200 

65 
Tiltak i kommuner med 
ulverevir i Hedmark, Akerhus 
og Østfold 

20 560 20 560 

69 
Oppryddingstiltak, kan 
overføres, kan nyttes under 
postene 39 og 79  

74 962 74 962 

70 Tilskudd til vannmiljøtiltak, 
kan overføres  40 792 40 792 

71 Marin forsøpling, kan overføres  70 290 70 290 

72 Erstatning for beitedyr tatt av 
rovvilt, overslagsbevilgning  141  361   141  361   

73 Tilskudd til rovvilttiltak, kan 
overføres  80 426 80 426 

74 CO2-kompensasjonsordning for 
industrien   1 472 500 1 472 500 

75 

Utbetaling av vrakpant og 
tilskudd til kjøretøy og 
fritidsbåter, 
overslagsbevilgning  

586 176 586 176 

76 Refusjonsordninger, 
overslagsbevilgning  170 659 170 659 

77 Diverse organisasjoner og 
stiftelser m.m.  15 416 15 416 

78 Friluftsformål, kan overføres  183 891 183 891 

79 
Oppryddingstiltak, kan 
overføres, kan nyttes under 
postene 39 og 69  

450 450 

81 
Naturarv og kulturlandskap, 
kan overføres, kan nyttes under 
post 21  

66 311 66 311 

82 Tilskudd til truede arter og 
naturtyper, kan overføres  45 355 45 355 

83 
Tilskudd til tiltak mot 
fremmede organismer, kan 
overføres (Ny) 

4 000 4 000 

84 Internasjonalt samarbeid  5 508 5 508 

85 Naturinformasjonssentre, kan 
overføres  77 413 77 413 

 Sum kap. 1420 5 269 322 5 269 322 
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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 Betegnelse Samlet ramme 

1420  Miljødirektoratet   

 30 Statlig erverv, båndlegging av friluftsområder 55 mill. kroner 

 61 Tilskudd til klimatiltak og klimatilpasning 424,6 mill. kroner 

 71 Marin forsøpling 15 mill. kroner 

 78 Friluftsformål 3 mill. kroner 

 
 
 
 
Bestillingsfullmakt 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 Betegnelse Samlet ramme  

1420  Miljødirektoratet   

 31 Tiltak i verneområder 5 mill. kroner 

 32 Statlig erverv, fylkesvise verneplaner 1,3 mill. kroner 

 33 
 
34   

Statlig erverv, nytt vern 
 
Statlig erverv, nasjonalparker 

1,2 mill. kroner 
 
16,6 mill. kroner 

 35 
 
36 

Statlig erverv, skogvern 
 
Statlig erverv, marint vern 

351,3 mill. kroner 
 
2,8 mill. kroner 

 38 Restaurering av myr 3,1 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 forpliktlser og gammelt ansvar 
ikke overstiger 31 mill. kroner. 
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Spesielle budsjettforutsetninger (som ikke står i Prop. 1 S (2019-2020 med unntak for 
post 21 hvor noen av beløpene som står i Prop. 1 S (2019-2020) også gjentas under 
postomtalen) 
 
Post 21: 
Av økningen på posten på 43 mill. kroner skal: 

• 18 mill. kroner benyttes til tiltak for å ta vare på truet natur. 1 mill. kroner av 
disse midlene kan ved behov benyttes til midlertidig tilsetting. 

• 5,5 mill. kroner benyttes til oppfølging av kvalitetsnorm for villrein. 

• 2 mill. kroner til utvalgte fylkesmenn for å styrke kapasiteten for gjennomføring 
av "Plan for restaurering av myr og våtmark" (midlene er flyttet fra post 38). 

• 1 mill. kroner er lagt inn til satsingen på grønn skipsfart, og skal benyttes til 
forvaltning av tilskuddsordningen til utvikling av hurtigbåter og null- og 
lavutslippsløsninger under klimasats. Det er lagt inn 2 mill. kroner til samme 
formål under kap. 1420 post 01.  

• Til posten er det flyttet om lag 9 mill. kroner, som sammen med omdisponeringer 
internt på posten i forbindelse med avsluttede prosjekter, gir en ramme på 14,3 
mill. kroner som skal benyttes til prioriterte oppgaver på naturmangfoldområdet, 
herunder: 

- 2 mill. kroner til Fylkesmannen i Troms og Finnmark for å styrke 
veiledningen om motorferdsel i kommunene. 

- Arbeid med forvaltningsplaner i de 10 nasjonalparkene som mangler dette. 
- Evaluering av verneområdeforvaltningen. 

Post 22:  

• Av økningen på underpost 3 på 7 mill. kroner kan 1 mill. kroner ved behov 
benyttes til midlertidig tilsetting.  

Post 70:  

• Økningen på 12 mill. kroner på underpost 3 Generell vannforvaltning skal 
benyttes til konkrete restaureringstiltak i vannforvaltningsplanene. 

• Direktoratet bes holde 0,5 mill. kroner av midlene på posten udisponert i påvente 
av politiske prioriteringer.  

Post 85: 

• Som følge av Stortingets budsjettbehandling er posten styrket med 2 mill. kroner 
til økt støtte til Nasjonalt villakssenter i Tana. Midlene skal gå til Deanu 
Instituhtta/Tanainstituttets arbeid for å kartlegge og dokumentere 
laksefisketradisjoner i sirkumpolare områder.  
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Felles føringer for postene 30 og 32-35  
Direktoratet må føre et detaljert budsjett/regnskap i form av et regneark for hver av 
postene 30 og 32-35. 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 kommende års budsjett og vedlegges som grunnlag for direktoratets 
innspill til budsjettet for kommende 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: 

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

• Sammen med direktoratets budsjettforslag for kommende 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 juni 2020: Til prosess med rammefordelingsforslaget for 
2021 – dok. A, B og C.  

• Første uke i august: forberedelser til budsjettkonferanse for budsjett 2021 – 
oppdatert dok. B, samt oppdaterte tekstlige utdypinger hvis aktuelt. 

• Før jul 2020: Forslag til store nye satsinger for 2022-budsjettet - dok. B. Det 
kommer eget bestillingsbrev fra departementet for store, nye satsinger samlet, 
om lag i slutten av oktober 2020. Og revisjon av forventete utbetalingsprofiler 
og finansieringsbehov til konsekvensjusteringsprosessen for 2022-budsjettet – 
dok. B. 
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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 2020: Eventuelle større endringer i forslagene fra før jul 2019 
til store, nye satsinger for 2021, til budsjettkonferansen. 

• Siste halvdel av februar 2020: Eventuelle større endringer i forventede 
utbetalinger i 2020, til RNB. 

• Før 15. september 2020: Eventuelle større endringer i forventede utbetalinger 
i 2020, oppstått etter RNB, til nysalderingsprosessen for 2020. 

 

Inntekter kap 4420 Miljødirektoratet 
 

   (i 1 000 kr) 

Post Betegnelse 
Vedtatt 

bevilgning 
 

Tildeling  

01 Oppdrag og andre ymse inntekter  7 571 7 571 
04 Gebyrer, forurensningsområdet  52 045 52 045 
06 Gebyrer, fylkesmannsembetenes 

miljøvernavdelinger  36 832 36 832 
07 Gebyrer, kvotesystemet  8 492 8 492 
08 Gebyrer, naturforvaltningsområdet  655 655 
09 Internasjonale oppdrag  45 218 45 218 
 Sum kap. 4420 150 813 150 813 

 
 

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

Utgifter kap. 1425 Fisketiltak 
   (i 1 000 kr) 

Post Betegnelse 
Vedtatt 

bevilgning 
 Tildeling  

21 Spesielle driftsutgifter 99 99 
70 Tilskudd til fiskeformål, kan overføres 17 145 17 145 
 Sum kap. 1425 17 244 17 244 

 
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 fremmes i forbindelse med 
RNB eller ny salderingen. 
 
Etter at viltmidlene er flyttet til Landbruks- og matdepartementets budsjett, vil midler til 
høstbart vilt bli tildelt fra Landbruks- og matdepartementet. Midler fra Viltfondet til ikke 
høstbart vilt vil bli tildelt fra Klima- og miljødepartementet.  
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Inntekter kap. 5578 Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet 
 

   (i 1 000 kr) 

Post Betegnelse Vedtattt bevilgning Tildeling 
72 Fiskeravgifter 19 460 19 460 
 Sum kap. 5578 19 460 19 460 

 
 
 

Tildelinger under andre kapitler på Klima- og miljødepartementets budsjett 

Utgifter kap. 1400 Klima- og miljødepartementet  
  (i 1 000 kr) 

Post Betegnelse Tildeling  
21 Spesielle driftsutgifter  37 750 
51 Den naturlige skolesekken 10 169 
76 Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak 33 150 
 Sum kap. 1400 81 069 

 
Spesielle budsjettforutsetninger: 
Post 21:  

• 6,03 mill. kroner til vannforvaltning og oppfølging av vannrammedirektivet 
(prosjektnr. 20330210). 

• 10 mill. kroner til bekjempelse av skrantesyke (prosjektnr. 20360213). 

• 2,25 mill. kroner til kartlegging av antibiotikaresistens (prosjektnr. 20360211). 

• 3,0 mill. kroner til Klima service senter (KSS) (prosjektnr. 17542120). 

• 2,0 mill. kroner til klimatilpasningsarbeidet (prosjektnr. 17542110). 

• 4,2 mill. kroner til finansiering av to årsverk til strategisk innkjøpsfunksjon og til 
prosjektbistand for utvikling og etablering av arkivfunksjonen for 
miljøforvaltningen. 

• 1,8 mill. kroner til  arbeidet med Kortlivede klimadrivere (prosjektnr. 17552110). 

• 3,0 mill. kroner til teknisk beregningsutvalg for klima (TBU).  

• 2 mill. kroner til arbeidet med helhetlig havforvaltning (prosjektnr. 20630100). 

• 0,67 mill. kroner til arbeidet med 3. året av prosjektet  "Frisk Oslofjord – marint 
økologisk grunnkart for Oslofjorden" (prosjektnr. 20630300). 

• 2 mill kroner til arbeidet med marin forsøpling og to midlertidige stillinger i 2020 
og 2021 (med forbehold om Stortingets godkjennelse av budsjettet for 2021), 
prosjektnr. 20620200. 

• 0,8 mill. kroner til å styrke kapasiteten knyttet til Norges medlemskap i 
verdensarvkomiteen.  
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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.  
 
Post 76: 

• 0,45 mill. kroner i tilskudd til NIVA for deltaking i det internasjonale arbeidet 
gjennom European Topic Center for Water (prosjektnummer 20330763). 

• 2,2 mill. kroner til norsk deltakelse i Naturpanelets ekspertgrupper 
(prosjektnummer 20340761). 

• 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 20350760). 

• 3 mill. kroner til SABIMA til drift av kartleggingskoordinatorer og 
gjennomføring av kartlegging i Artsobservasjoner (midlene er flyttet fra kap 1410 
post 22). 

• 7,5 mill. kroner til Miljødirektoratets arbeid med IPCC. 

• 4,0 mill. kroner til FNs klimapanel (herunder øremerket 1 mill. kroner til IPCCs 
arbeid -metodeutvikling for  kortlivede klimsdrivere (SLCF)). 

• 0,2 mill. kroner til CENs standardiseringsarbeid. 

• 13 mill. kroner i tilskudd til 6 autoriserte verdensarvsentre 

 

Utgifter kap. 1410 Klima- og miljødepartementet 
  (i 1 000 kr) 

Post Betegnelse Tildeling   
21 Miljøovervåking 249 018 
22 Miljøkartlegging 99 306 
23 MAREANO 1 600 
 Sum kap. 1410 349 924 

 
Spesielle budsjettforutsetninger: 
Post 21 

• 4 mill. kroner skal benyttes til bestandsovervåking av villaks (disse midlene er 
overført fra kap. 1420 post 22.2 i 2020 for å bidra til å samle alle midler til 
overvåking på et kapittel og en post).  

• 5,6 mill. kroner til innhenting av kunnskap for en mer effektiv og helhetlig 
forvaltning av naturmangfold. 

• Som følge av intern konsekvensjustering i departementet er 3,5 mill. kroner til 
overvåking i Arktis tatt ut av posten. Midlene kom inn på posten i 2015. 



 34 

Post 23: 
Beløpet skal dekke Miljødirektoratets arbeid med administrasjon av MAREANO-
programmet. 
 
 
 

Tildelinger 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.  

 

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 tre påfølgende budsjetterminer, og 
 e.  inngåelse av leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret.  
2.  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. 
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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 2019. 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 virkemiddel- og resultatområdene. 
 
Annen rapportering 
Direktoratet skal i årsrapporten rapportere på hvordan sentrale oppgaver i oppfølgingen av 
KLDs kunnskapsstrategi er fulgt opp (jf. instruksens punkt 2.1.4), herunder rapportering på 
forbedring av arbeidet med miljødata (egne og andre sektorers), rutiner for å sikre kvalitet, 
oppdatering og etterprøvbarhet, ivaretaking av metadata, samt lagring og formidling av data 
(inkludert overvåkingsdata). 
 
Nærmere om rapportering på 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. 
 

Frister for rapporteringer i 2020 er: 
Endelig årsregnskap for 2019: 4. februar 2020 
Endelig årsrapport for 2019: 15. mars 2020 
Avviksrapportering: 15. mai 2020 
Foreløpig årsrapport: 14. september 2020 
Rapportering om tildelinger og belastningsfullmakter pr 15. november 2020 
 
Endelig årsregnskap for 2020: 4. februar 2021 
Endelig årsrapport for 2020: 15. mars  2021 
 
 
Årsrapporten skal publiseres på departementets og virksomhetens hjemmesider innen 1. mai. 
Også departementets instruks til underliggende virksomhet, tildelingsbrev og eventuelt 
supplerende tildelingsbrev skal publiseres. 

 

 

 

mailto:postmottak@lmd.dep.no


 36 

6. MØTEPLAN 
 

 

 

7. 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 

 
 
  

Møtedato  Møtetype 

22. april Etatsstyringsmøte 
Mai/juni Etatslederkonferanse 
23. (ev. 27.) april Felles etatsstyringsmøte fylkesmannen 
22. oktober Etatsstyringsmøte 
November Felles etatsstyringsmøte fylkesmannen 
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VEDLEGG 1: OPPDRAG FRA 2019 SOM VIDEREFØRES I 2020 
 
Nr. Oppdrag Ny frist i 2020 

150.  Levere en strategi for bevaring og 
utvikling av bestandene av storørret i 
Norge.  

Etter nærmere avtale 

151.  Levere en vurdering av om 
Artsdatabankens risikovurderinger i 
Fremmedartlista 2018 tilsier at noen 
av de organismene som er oppført i 
vedlegg til forskrift om fremmede 
organismer bør tas ut av vedleggene, 
og om det er flere arter som bør inn på 
vedleggene. 

1. mai 

152.  I samråd med Mattilsynet, utarbeide 
rutiner for håndtering av situasjoner 
der genetisk verdifulle ulver vandrer 
inn i Norge. Rutinene bør inkludere 
vurderinger og praktiske prosedyrer 
ved mulig flytting av slike genetisk 
viktige individer. Rutinene bør 
samordnes med Sverige.  

15. august 

153.  Levere utkast til handlingsplan for 
sjøfugl 

1.september 

154.  Vurdere eventuell etablering av nye 
enheter i Skjærgårdstjenesten, og 
eventuelle utvidelser av eksisterende 
driftsområder til å omfatte nye 
geografiske områder. Kortfattet 
beskrivelse av konsept og anbefaling 
om statlig medfinansiering sendes 
departementet når et eventuelt forslag 
foreligger. 

31.desember 

155.  Gjennomgang og evaluering av 
hvordan  Retningslinje for behandling 
av luftkvalitet i arealplanlegging (T-
1520) fungerer i dag 

1.desember  

156.  Utrede eksterne kostnader knyttet til 
bruk av fritidsbåt 
 
 

1.mars  

157.  Levere vurdering av bærekraftig 
livssyklus for batterier til 
elektrifisering av transportsektoren, 
etter nærmere avtale. 

1. september  

158.  Vurdere muligheten for og om mulig 
utarbeide kriterier og terskelverdier 
for innsigelse i rundskriv T-2/16 og 
konsekvensutredning etter forskrift 

1.april 
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om konsekvensutredninger 
(karbonrike arealer). 

159.  Lage rapporteringssystem for 
biodrivstoff i luftfartsnæringen med 
tilhørende veiledning 
 

1. juni 

160.  Levere statusrapport for 
ferdselsåreprosjektet. 

1.juli 

161.  Levere forslag til plan for utfasing av 
bruk av torv, jfr oppdragsbrev av 26. 
okt 2018. 

1.mars  

162.  Oppdatere retningslinje for behandling 
av støy i arealplanlegging (T-1442) i 
tråd med tidligere evaluering.  
 

1.oktober  

163.  Vurdere endringer av krav for 
avløpsanlegg i 
forurensningsforskriften, inkludert 
analysekrav for avløpsvann/-slam. 
Oppdraget vil bli nærmere 
konkretisert i dialog med direktoratet.  
 

1.juni  

164.  Klimakur 2030 Utsatt frist til 1. februar 
165.  Oppdrag om veiledning på 

deponiområdet. 
1.mars  
 

166.  Utarbeide forslag til matkastelov i 
samarbeid med Landbruksdirektoratet; 
jf anmodningsvedtak fra Stortinget. 

Etter nærmere avtale 

167.  Oppdatere tiltaks- og 
virkemiddelvurderingene på marin 
forsøpling, jf.oppdrag nr 80 TB2019 
(inkluderfra sjøbaserte kilder) 

 
1. juni 

168.  Vurdere grenseverdiene for svevestøv 
som skal gjelde for 2020 basert på et 
oppdatert kunnskapsgrunnlag for 2018 
, herunder vurdering av 
samfunnsøkonomisk nytte og 
gjennomførbarheten av 
utslippsreduksjoner. KLD har fulgt 
opp med ansvarlige direktorater med 
felles oppdragsbrev. 

1.april 

169.  I samråd med Mattilsynet og andre 
relevante landbruksmyndigheter, 
utarbeide rutiner for håndtering av 
situasjoner der genetisk verdifulle 
ulver vandrer inn i Norge. Rutinene 
bør inkludere vurderinger og praktiske 
prosedyrer ved mulig flytting av slike 
genetisk viktige individer. 

15. august 
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170.  Utarbeide forslag til prosess for 
grensejusteringer for nasjonale 
laksefjorder for å ivareta 
beskyttelsesbehovet 

1. mars 

171.  Oppdrag om å vurdere nasjonalt mål 
for materialgjenvinning 

Etter nærmere avtale 

172.  Gjennomføre del 2 av faglig 
gjennomgang av den norske 
delbestanden av ulv, jf. 
anmodningsvedtak fra Stortinget 
(Innst. 257 L (2016-2017) 

1. september 

173.  Kunnskapsgrunnlag for det helhetlige 
klimatilpasningsarbeidet.  

1. mars 

174.  Handlingsplan for grønne og 
innovative offentlige anskaffelser i lag 
med DIFI  

Iht DIFIs framdriftsplan. 

175.  Utredning om nullutslippstransport i 
leveranser til det offentlige i lag med 
DIFI. 

1. juni 

176.  Oversikt over kommunenes arbeid 
med å håndtere klimarisiko.  

Etter nærmere avtale 
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VEDLEGG 2: FASTSETTELSE AV INDIKATORER FOR 
NASJONALE MÅL 2020 
 
 
Resultatområde Nasjonale 

mål (23) 
 

Indikatorer (83)  Merknad 

Naturmangfald 1.1. 
Økosystema 
skal ha god 
tilstand og 
levere 
økosystemte
nester. 
  
  
  
  

Status og utviklingstrekk for økologisk tilstand i 
havområda. 

 Jf. Naturindeks for 
Noreg. 

  Status og utviklingstrekk for økologisk tilstand i 
elver og innsjøar. 

 Jf. Naturindeks for 
Noreg og 
Vassforskrifta. 

  Status og utviklingstrekk for økologisk tilstand i 
kyst. 

 Jf. Naturindeks for 
Noreg og 
Vassforskrifta. 

  Status og utviklingstrekk for økologisk tilstand i 
våtmark. 

 Jf. Naturindeks for 
Noreg. 

  Status og utviklingstrekk for økologisk tilstand i 
skog. 

 Jf. Naturindeks for 
Noreg. 

  Status og utviklingstrekk for økologisk tilstand i 
fjell. 

 Jf. Naturindeks for 
Noreg. 

  Status og utviklingstrekk for økologisk tilstand i 
kulturlandskap og ope lågland. 

 Jf. Naturindeks for 
Noreg. 

 Utvikling i areal av inngrepsfrie naturområde.  

  1.2 Ingen 
arter og 
naturtypar 
skal 
utryddast, og 
utviklinga til 
truga og nær 
truga arter og 
naturtypar 
skal betrast. 
  
   

Talet på nær truga og truga artar og naturtypar i 
kyst og havområda.  

Tal frå sist oppdaterte 
raudliste for artar og 
raudliste for 
naturtypar.  

  Talet på nær truga og truga artar og naturtypar i 
elvar og innsjøar. 

 Som over 

  Talet på nær truga og truga artar og naturtypar i 
våtmark. 

 Som over 

  Talet på nær truga og truga artar og naturtypar i 
skog. 

 Som over 

  Talet på nær truga og truga artar og naturtypar i 
fjell. 

 Som over 

  Talet på nær truga og truga artar og naturtypar i 
kulturlandskap og ope lågland. 

 Som over 

  1.3 Eit 
representativ
t utval av 
norsk natur 
skal takast 

Verna landareal totalt. Oppgi i km2 

  Verna areal i kyst og havområda. Oppgi i km2 

  Verna areal i elvar og innsjøar. Oppgi i km2 

  Verna areal i våtmark. Oppgi i km2 
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  vare på for 
kommande 
generasjonar. 
  
  
 
  

Verna areal i skog. Alle vernekategoriar. 

 Verna skog der skogbruk ikkje er tillate; totalt 
og fordelt på produktiv og uproduktiv skog. 

Omfattar 
vernekategoriar 
nasjonalparkar og 
naturreservat der 
skogbruk ikkje er 
tillate. 

  Verna areal i fjell. Oppgi i km2 

  Verna areal i kulturlandskap og ope lågland.  Oppgi i km2 

Resultatområde Nasjonale 
mål 

Indikatorar Merknad 

Kulturminne og 
kulturmiljø 

2.1 Tapet av 
verneverdige 
kulturminne 
skal 
minimerast. 
  
  
 
  
  
  

Prosentvis årleg tap av verneverdige 
kulturminne i utvalde område. 

  

  Prosentvis årleg tap av SEFRAK-registrerte 
bygningar i utvalde område. 

  

  Prosentvis årleg tap av kulturminne i jordbruket 
sitt kulturlandskap. 

  

  Talet på kommunar med oppdatert oversikt 
over verneverdige kulturminne og kulturmiljø. 

  

 
Talet på kommunar med plan etter plan- og 
bygningsloven for kulturminne og kulturmiljø. 

 

 Talet på kommunar med tilgang på 
kulturminnekompetanse 

 

  Talet på verneverdige kulturminne og 
kulturmiljø i Askeladden. 

  

  2.2 Eit 
prioritert 
utval  
automatisk 
freda og 
andre 
arkeologiske 
kulturminne 
skal ha eit 
ordinært 
vedlikehaldsn
ivå innan 
2020. 
  
  
  
  
  

Årleg tap og skade på automatisk freda 
arkeologiske kulturminne i utvalde område og 
etter årsakssamanheng. 

  

  Talet på automatisk freda kulturminne som blir 
fjerna gjennom dispensasjon. 

  

  Talet på automatisk freda kulturminne der det 
er utført utbetrande tiltak og/eller 
tilrettelegging. 

  

  Talet på automatisk freda kulturminne med eit 
tilfredsstillande bevarings- og vedlikehaldsnivå. 

  

  Talet på automatisk freda kulturminne med eit 
tilfredsstillande bevarings- og vedlikehaldsnivå 
som er tilrettelagt for publikum. 

  

  2.3  Eit 
representativ
t utval 
kulturminne 
og kulturmiljø 
skal vere 

Talet på freda bygningar og anlegg fordelte 
etter geografisk, sosial, etnisk, nærings- og 
tidsmessig breidde. 
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vedtaksfreda 
innan 2020 
 
 

  2.4 Freda 
bygningar, 
anlegg og 
fartøy skal ha 
eit ordinært 
vedlikehaldsn
ivå innan 
2020. 
  

Delen freda bygningar og anlegg med ordinært 
vedlikehaldsnivå (i prosent). 

  

  Talet på freda fartøy og fartøy som inngår i 
verneplan for fartøy, og som er sette i stand. 

  

Resultatområde Nasjonale 
mål 

Indikatorar Merknad 

Friluftsliv 3.1 
Friluftslivet 
sin posisjon 
skal bli teken 
vare på og 
utvikla vidare 
gjennom 
ivaretaking av 
allemannsrett
en, bevaring 
og 
tilrettelegging 
av viktige 
friluftslivsomr
åde og 
stimulering til 
auka 
friluftslivsakti
vitet for alle. 

Del av befolkninga som deltek i 
friluftsaktivitetar to eller fleire gonger i 
månaden og del av befolkninga som deltek 
minst to gonger i veka. 

 
. 

  Del av befolkninga som har trygg tilgang til 
nærturterreng innan ein avstand på 500 meter. 

  

  Del av befolkninga som har trygg tilgang til 
leike- og rekreasjonsareal innan ein avstand på 
200 meter. 

 
 

 Del av befolkninga som har kjennskap til 
allemannsretten. 

 
 

 Utvikling i potensielt tilgjengelig strandsone 
langs kysten. 
 
 
 
 

 
 

  3.2 Naturen 
skal i større 
grad brukast 
som 
læringsarena 
og 
aktivitetsomr
åde for barn 
og unge. 
  
 

Del av barn og unge (6-15 år) som deltek i 
friluftsaktivitetar to eller fleire gonger i 
månaden og del av barn og unge som deltek 
minst to gonger i veka. 

  

  Del av skolar og barnehagar som har trygg 
tilgang til nærturterreng innan ein avstand på 
500 meter. 

  

  Del av skolar og barnehagar som har trygg 
tilgang til leike- og rekreasjonsområde innan ein 
avstand på 200 meter. 

  

Resultatområde Nasjonale 
mål 

Indikatorar Merknad 

Forurening 4.1 
Forureining 
skal ikkje 

Bruk og utslepp av helse- og miljøskadelege 
kjemikal. 
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  skade helse 
og miljø. 
  
  
  
 

Mengd utvalde helse- og miljøfarlege stoff som 
er handtert ved tildekking eller ved opptak 
(mudring) slik at dei ikkje lenger utgjer ein 
kjelde til alvorlege forureiningsproblem. 

  

  Talet på kjende lokalitetar med alvorleg 
grunnforureining. 

  

  Mengda operasjonelle utslepp av olje og andre 
miljøskadelege stoff i vatn frå 
petroleumsverksemd. 

  

  Mengda operasjonelle utslepp av olje og andre 
miljøfarlege stoff frå skip og landbasert 
verksemd. 

  

  Talet på og mengd akutte utslepp av olje og 
andre miljøfarlege stoff frå 
petroleumsverksemd, skip og landbasert 
verksemd. 

  

  Nivå i miljøet av utvalde radioaktive stoff.   
  Samla årleg utslepp av utvalde radioaktive stoff 

frå nasjonale kjelder. 
  

  Areal med overskridingar av tolegrenser for 
forsuring. 

  

  4.2 Utslepp 
av helse- og 
miljøfarlege 
stoff skal 
stansast. 
  
  
  
  

Utsleppsmengder (og reduksjonar) av dei 
prioriterte kjemikala (prioritetslista). 

  

  Berekna risiko for utslepp frå utvalde 
utanlandske kjelder som kan påverke Noreg. 

  

  Mengd farleg avfall med ukjent disponering.   

  4.3 Veksten i 
mengda avfall 
skal vere 
vesentleg 
lågare enn 
den 
økonomiske 
veksten, og 
ressursane i 
avfallet 
utnyttast best 
mogeleg 
gjennom 
materialgjenv
inning og 
energiutnytti
ng. 
  

Total mengd avfall generert pr. år sett i forhold 
til økonomisk vekst målt i BNP. 

  

  Delen av ordinært avfall som går til gjenvinning, 
basert på totalt generert mengd avfall som går 
til kjent behandling. 

  

  4.4 Å sikre 
trygg luft. 
Basert på 
dagens 

Utviklinga i årsmiddelkonsentrasjonen for 
PM10, med fokus på dei stader der verdiane 
overskrider nivå sett på som trygg luft. 
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  kunnskapssta
tus blir 
følgjande nivå 
sett på som 
trygg luft: - 
Årsmiddel 
PM10: 20 
μg/m3 –  
Årsmiddel 
PM2,5: 8 
μg/m3 –  
Årsmiddel 
NO2: 40 
μg/m3 
  
  

Utviklinga i årsmiddelkonsentrasjonen for PM 
2,5, med fokus på dei stader der verdiane 
overskrid nivå sett på som trygg luft. 

  

  Utviklinga i årsmiddelkonsentrasjonen for NO2, 
med fokus på dei stader der verdiane overskrid 
nivå sett på som trygg luft. 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 
Støyplagar 
skal 
reduserast 
med 10 
prosent innan 
2020 i forhold 
til 1999. Talet 
på personar 
utsette for 
over 38dB 
innandørs 
støynivå skal 
reduserast 
med 30 
prosent innan 
2020 i forhold 
til 2005. 

Samla støyplage (SPI) frå alle kartlagde kjelder, 
spesielt SPI for industri, motorsport og 
skytebanar. 

  

Reell reduksjon i tallet på personer som er 
utsatt for over 38 dB innendørs støy 

Resultatområde Nasjonale 
mål 

Indikatorar Merknad 

Klima 
 
 
  
  
  
  

5.1 Noreg 
skal fram til 
2020 kutte i 
dei globale 
utsleppa av 
klimagassar 
tilsvarande 
30 pst. av 
Noregs 
utslepp i 
1990. 
  

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

  

 

 

5.2 Noreg har 
på vilkår teke 
på seg ei 
forplikting 
om minst 40 

 Utvikling i ikke-kvotepliktige utslipp minus 
eventuell anskaffelse av fleksibilitet, 
sammenlignet med anslått utslippsbudsjett 
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pst. 
utsleppsredu
ksjon i 2030 
samanlikna 
med 1990. 
  
  
  
5.3 Noreg 
skal vere 
klimanøytralt 
i 2030. 

 
  

5.4 Noreg har 
lovfesta eit 
mål om å bli 
eit 
lågutsleppssa
mfunn i 2050. 

Status og utvikling i klimagassutslepp fordelt på 
sektorar. 

  

5.5 Reduserte 
utslepp av 
klimagassar 
frå avskoging 
og 
skogdegrader
ing i 
utviklingsland
, i samsvar 
med 
berekraftig 
utvikling. 

Talet på tonn reduserte klimagassutslepp fra 
skog betalt for i u-land. 

  

  5.6 Politisk 
mål om at 
samfunnet 
skal førebuast 
på og 
tilpassast til 
klimaendring
ane. 

Status for innarbeiding av rutinar, tiltak, 
strategiar og verkemiddel knytt til 
klimatilpassing i sentrale sektorar. 

  

Resultatområde Nasjonale 
mål 

Indikatorar Merknad 

Polarområda 6.1. 
Omfanget av 
villmarkspreg
a område på 
Svalbard skal 
haldast ved 
lag, og 
naturmangfal
det  takast 
vare på 
tilnærma 
upåverka av 
lokal 
aktivitet. 
  

Status og utvikling i areal av villmarksområde på 
Svalbard. 

 

 Vernet areal på Svalbard.  

  Status og utvikling i volum og fordeling av 
motorisert ferdsle på Svalbard. 

  

  Status og utvikling i talet på ilandstigningar frå 
cruiseskip utanfor  bosetningene og Isfjorden på 
Svalbard.  

  

  Geografisk spreiing av ilandstigningar frå 
cruiseskip utanfor bosetningene og Isfjorden på 
Svalbard.  

  

  Status og utvikling for sentrale artar i dei marine 
økosystema på Svalbard. 
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   Status og utvikling for sentrale artar i dei 
terrestriske økosystema på Svalbard. 

  

  Status og utvikling i leveområde for isbjørn.   

  6.2 Dei 100 
viktigaste 
kulturminna 
og 
kulturmiljøa 
på Svalbard 
skal sikrast 
gjennom 
føreseieleg og 
langsiktig 
forvaltning. 
 
 

Talet på igangsette kulturminnetiltak i 
handlingsplan for Svalbard. 

  

  Talet på sluttførte kulturminnetiltak i 
handlingsplan for Svalbard. 

  

  Talet på utførte oppgåver knytt til dei 50 høgast 
prioriterte kulturminna og kulturmiljøa. 

  

  Talet på utførte oppgåver knytt til dei 
resterande prioriterte kulturminna og 
kulturmiljøa. 

  

  6.3 Negativ 
menneskeleg 
påverknad og 
risiko for 
påverknad på 
miljøet i 
polarområda 
skal 
reduserast. 
 

Utbreiinga av is i utvalde fjordar på Svalbard og i 
havområda rundt Svalbard. 

  

 Permafrostreduksjon i utvalde lokalitetar på 
Svalbard. 

 

 Førekomst av regnvær om hausten og vinteren 
med påfølgjande is på bakken på Svalbard. 
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