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1 Innledning 
Klima- og miljødepartementet viser til Prop. 1 S (2021-2022), Prop. 1 S Tillegg 1 (2021-2022) 
og Stortingets behandling av disse, og stiller i dette tildelingsbrevet bevilgningene til 
disposisjon for Miljødirektoratet. Tildelingsbrevet gir, sammen med hovedinstruksen, Prop. 1 
S, tilleggsproposisjonen og budsjettinnstillingene, rammer, forutsetninger og krav for 
Miljødirektoratet i 2022. Tildelingsbrevet og hovedinstruksen 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 fremgår av Prop. 1 S 
(2021-2022) 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. 
 

2 Overordnede prioriteringer for Miljødirektoratet i 2022 
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, og ta hensyn til sammenhengene mellom naturmangfold og 
klima. Miljødirektoratet har en viktig rolle i å bidra til kunnskapsgrunnlaget for, og 
gjennomføring av, 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 i sammenheng med andre samfunnsutfordringer og mål. 
Arealbruk og -bevaring er en særlig sentral utfordring fremover. Miljødirektoratet må arbeide 
både ut fra et internasjonalt og nasjonalt perspektiv, og integrere bærekraftsmålene i sitt 
arbeid. Miljødirektoratet skal bidra til at norske klima- og miljøinteresser i European Green 
Deal ivaretas, til effektiv EØS-innlemmelse og legge til rette for en effektiv gjennomføring bla 
i form av fremtidige myndighetsoppgaver i forbindelse med EUs Fit for 55 og 
sirkulærøkonomi-pakken.  
 
Klimautfordringen er global. Arbeidet med klimautfordringene skal være Miljødirektoratets 
høyest prioriterte oppgave i tiden fremover. Både kunnskap om klimautfordringene og 
samarbeid om klimainnsats er basert på internasjonalt samarbeid. For at Parisavtalens 
temperaturmål skal nås, må Norge bidra både nasjonalt og internasjonalt. Klimamålene 
krever en betydelig omstilling av samfunnet. Norske klimamål skal nås i samarbeid med EU, 
hvor rammene er i stadig utvikling. Det blir enda viktigere med kunnskap om tiltak og 
virkemidler for å redusere utslipp, både innenfor kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor, og 
øke karbonopptaket. Vi må vite hvordan vi bør innrette de ulike virkemidlene på en effektiv 
måte, og hvordan de samspiller. 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, og det 

https://www.regjeringen.no/contentassets/be1141872a0542f48c9e8c63f8d75e05/nn-no/pdfs/prp202120220001klddddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/6632aef843a74d519a6a008cb9ac1504/no/pdfs/prp202120220001t01dddpdfs.pdf
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er avgjørende å sikre at naturverdier blir ivaretatt i arbeidet med å stimulere til en grønn 
omstilling. 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 være viktig i det videre 
arbeidet. Miljødirektoratet har også en viktig rolle i å bidra med kunnskapsgrunnlag i 
internasjonalt klima- og miljøarbeid. 
 
Å nå de nasjonale målene for naturmangfold vil også kreve 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 begrense naturtapet må vi vri 
tilnærmingen over 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 prioritere innsatsen for en helhetlig og 
økosystembasert naturforvaltning basert på tilstandsvurderinger og tverrsektorielle 
forvaltningsmål. For havområdene innebærer dette å videreutvikle havforvaltningen i tråd 
med Meld. St. 20 (2019–2020) Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene og 
med Meld. St. 29 (2020-2021) Heilskapleg nasjonal plan for bevaring av viktige område for 
marin natur. For elver, innsjøer og kystvann innebærer dette å videreutvikle 
vannforvaltningen i tråd med forskrift om rammer for vannforvaltningen og gjennomføre 
oppdaterte regionale vannforvaltningsplaner for årene 2022-2027. 
 
For å nå våre nasjonale klima- og miljømål og våre internasjonale forpliktelser, må vi omstille 
økonomien til å bli mer sirkulær. Denne omstillingen utfordrer forvaltningen på flere plan, 
både når det gjelder begrunnelse for og innretningen på politikken, samt mål og innretning av 
virkemidler. Dette gjelder særlig juridiske og økonomiske virkemidler, men også 
organisatoriske både innenfor og utenfor miljøforvaltningens ansvarsområder. 
Miljødirektoratet skal bidra til å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget, foreslå tiltak og 
gjennomføre en nasjonal politikk for sirkulær økonomi som møter disse utfordringene.  
 
Stans i bruk og utslipp av miljøgifter er grunnleggende for god folkehelse og et rent miljø, for 
trygg matproduksjon og for å beskytte økosystemene. Det er fortsatt utfordringer med lokal 
luftkvalitet og 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. Det er også nødvendig å bidra i arbeidet med å 
sikre forsvarlig håndtering av farlig avfall og tilstrekkelig nasjonal behandlingskapasitet. 
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 er 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 sitt sektorovergripende ansvar. Miljødirektoratet skal 
arbeide for å bedre det faglige grunnlaget for politiske beslutninger på tvers, med mål om at 
sektorer i større grad følger felles mål og utnytter samlede ressurser bedre. Miljødirektoratet 
har et særlig ansvar for utvikling og drift av de administrative fellestjenestene i miljøsektoren.  
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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 bidra til å nå delmål og prioriterte kunnskapsbehov 
mot 2030 i KLDs gjeldende kunnskapsstrategi.  
 
En betydelig del av arbeidet i Miljødirektoratet er faste, løpende driftsoppgaver. Både 
tildelingsbrev og hovedinstruks er viktige i etatsstyringen.  
 

3 Nasjonale mål, prioriteringer, styringsparametere og 
oppdrag for 2022 

3.1 Tverrgående  

3.1.1 Tverrgående prioriteringer og styringsparametere 
Nr. Prioriteringer Styringsparametere 
P1 Helheten i klima- og 

miljøpolitikken blir ivaretatt 
gjennom effektivt 
kunnskapsarbeid og bruk av 
strategisk viktige virkemidler  
 
 

1. Kommunene tar i større grad hensyn til 
viktige klima- og miljøinteresser i sin 
arealforvaltning  

2. Utredninger blir gjennomført i henhold til 
regelverket om konsekvensutredninger  

3. Bruk av samfunnsøkonomiske analyser er 
godt integrert i direktoratets utrednings- og 
analysearbeid på alle områder  

4. Et mer helhetlig kunnskapsgrunnlag basert 
på utvikling og økt bruk av uavhengige 
kunnskapssynteser 

5. Miljødata blir forvaltet mer koordinert og 
effektivt, i tråd med prosjektet Fremtidens 
miljødata  

6. Økt integrering av ny teknologi, metoder og 
innovasjon i innhenting av data og kunnskap  

7. Forsterket faglig grunnlag i forbindelse med 
de årlige jordbruksforhandlingene  

8. Miljøforvaltningens tiltak, virkemidler og 
kunnskapsgrunnlag er bedre tilpasset en mer 
sirkulær økonomi 

9. Offentlige anskaffelser er utnyttet mer aktivt 
av miljøforvaltningen som et strategisk 
virkemiddel for å fremme målene i klima- og 
miljøpolitikken  
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P2 En effektiv og robust 
organisasjon med gode og 
brukervennlige tjenester 
 
 

1. Effektiviteten i etaten er økt 
2. Etatens tjenester til forvaltningen og 

befolkningen er mer brukervennlige og 
fremtidsrettede 

3. Miljødirektoratets tjenesteleveranser til 
miljøforvaltningen er i tråd med 
digitaliseringsstrategien for miljøsektoren 

4. Som et resultat av etatens 
samfunnssikkerhetsarbeid er risikoen for at 
det inntreffer uønskede hendelser redusert, 
og beredskapen ved uønskede hendelser 
styrket  

5. Nasjonale sikkerhetsinteresser er ivaretatt i 
etatens arbeid med forebyggende sikkerhet  

P3 Styrket innsats mot 
miljøkriminalitet i tråd med 
Meld. St. 19 (2019-2020) 
 

1. Økt forebygging av miljøkriminalitet og 
redusert antall overtredelser som skyldes 
uvitenhet og/eller manglende respekt for 
regelverket 

2. Tilsynspraksisen er justert i tråd med 
stortingsmeldingen 

3. Sanksjonsregime som virker mer preventivt 
på overtredere er utviklet 

P4 Forvaltningen har et godt 
kunnskapsgrunnlag for å 
kunne bidra i arbeidet med 
bærekraftig finans, herunder 
klassifiseringssystemet for 
bærekraftige aktiviteter og 
bærekraftsrapportering  

1. Relevante faglige leveranser til 
departementet om klassifiseringskriterier for 
bærekraftig økonomisk aktivitet 
 

 

3.1.2 Tverrgående oppdrag for 2022 
Nr. Oppdrag – dokumenter som skal oversendes Klima- og 

miljødepartementet 
Frist 

1.  Levere en vurdering av funnene i evaluering av plan- og 
bygningsloven (EVAPLAN), inkludert en rangering av hvilke funn 
som antas å ha størst betydning for ivaretakelsen av klima- og 
miljøhensyn i planleggingen. Riksantikvaren involveres i 
arbeidet. Miljødirektoratet sammenstiller forslag til prioriterte 
tiltak. 

1. juni 

2.  Notat om status for utviklingsarbeidet i SSBs Nasjonalt program 
for offisiell statistikk på områder som er særlig viktig for klima og 
miljø. Oppdraget spesifiseres nærmere i eget møte. 

1. mars  

3.  Notat med vurdering av hovedverktøy og prosesser for å ta 
kunnskap i bruk i politikkutvikling, og hvordan kompetansen om 
dette kan styrkes. Oppdraget spesifiseres nærmere i eget møte.  

1. september 
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4.  Evaluering av ordningen nasjonale oppgaver til institutter sikrer 
relevante råd og bistand for å løse komplekse og tverrsektorielle 
utfordringer. Oppdraget spesifiseres nærmere i eget møte. 

30. juni 

5.  Miljødirektoratet skal levere faglige vurderinger av hvordan 
konkrete varegrupper, enkeltvarer og råvarer påvirker miljøet, for 
å sikre størst mulig uttelling for klima og miljø i de pågående 
forhandlingene om en avtale om klima, handel og bærekraft 
(Agreement on Climate Change, Trade and Sustainability – 
ACCTS). 

15. mars 

6.  Miljødirektoratet skal dokumentere hvordan de sørger for 
tilstrekkelig kompetanse om sikkerhet i organisasjonen 
(kompetanse både for personell i sikkerhetsorganisasjonen og 
for organisasjonen generelt.  

u.off som 
vedlegg ifm. 2 
tertialsrapport  
 

7.  Miljødirektoratet skal med bakgrunn i sitt ansvarsområde 
identifisere hvilke arbeidsområder som har betydning for 
samfunnssikkerheten. Virksomhetens 
samfunnssikkerhetsansvar skal dokumenteres i årsrapporten. 

Endelig 
årsrapport 

8.  Miljødirektoratet skal i samarbeid med Kystverket planlegge og 
gjennomføre en beredskapsøvelse innen akutt forurensning 
våren 2022, med formål om å øve samspill og kommunikasjon 
mellom etatene, Klima- og miljødepartementet og Nærings- og 
fiskeridepartementet ved en uønsket hendelse. Departementene 
skal trekkes inn og involveres i planlegging og gjennomføring av 
øvelsen. 

Endelig 
årsrapport 

9.  Redegjøre for om det fremdeles er informasjonssystemer som 
enda ikke er omfattet av virksomhetenes styringssystem for 
informasjonssikkerhet (ISO 27001).  

u.off som 
vedlegg ifm. 2 
tertialsrapport  

10.  Levere en vurdering av betydningen av EUs arbeid med 
fotavtrykk (Environmental FootPrint) for regelverksutvikling, tiltak 
og virkemidler i Norge. Avhenger av EUs framleggelse av 
Footprint-arbeidet og hvilket nivå EU legger seg på. 

Avklares 
nærmere, etter 
EUs 
framlegging 

 

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 

3.2.1 Prioriteringer og styringsparametere innen resultatområde naturmangfold 
Nr. Prioriteringer Styringsparametere 
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P5 Bedre kunnskapsgrunnlag om 
naturmangfold og 
naturgrunnlagets betydning 
for økonomi og samfunn med 
sikte på gode og effektive 
beslutningsprosesser 

1. Grunnlaget for et økosystemregnskap i tråd 
med internasjonale standarder og 
forpliktelser er etablert 

2. Økt kunnskap om virkemidler som er positive 
både for natur og for klima eller 
klimatilpasning 

3. Faggrunnlaget for å vurdere tilstand og sette 
mål for tilstand i økosystemene på land er 
forsterket 

4. Videreutviklet kunnskap om viktige områder 
for marin natur, i forbindelse med økt 
næringsvirksomhet til havs 

5. Kunnskapsgrunnlag for ivaretakelse av 
grønn infrastruktur er under utvikling og vil 
bli gjort tilgjengelig for bruk  

P6 Naturen blir forvaltet 
helhetlig, også på tvers av 
sektorer 

1. Tilstanden i elver, innsjøer, grunnvann og 
kystvann er bedret 

2. Forvaltningsmål for våtmark blir i økende 
grad nådd, i tråd med naturstrategi for 
våtmark  

3. Det faglige grunnlaget for 
forvaltningsplanene for havområdene er 
videreutviklet i lys av havpanelets forskning 
og konklusjoner 

4. Tilstanden for ville pollinerende insekter er 
bedret, i tråd med tiltaksplan 2021-2028 

5. Den negative effekten av fremmede 
skadelige organismer er redusert, i tråd med 
tiltaksplan 2020–2025  

6. Bedre bestandssituasjonen for 
villaksbestandene 

P7 Sikre flere arealer med natur 1. Flere forringede naturområder er restaurert 
2. Nytt verneareal som ivaretar truet natur og 

gir et mer representativt vern, ivaretar 
økologiske sammenhenger og gjør 
verneområdene mer klimarobuste, gjennom 
grundige og inkluderende 
verneplanprosesser 

3. Forbedret faglig grunnlag for en mer 
systematisk tilnærming til bevaring av viktige 
områder for marin natur. 

4. Tilstanden i eksisterende verneområder er 
bedret 

P8  Bedre ivaretakelse av den 
mest truede naturen 
 

1. Bedre tilstand for sterkt og kritisk truede 
ansvarsarter og truede naturtyper, i tråd med 
fastsatt oppfølgingsplan  
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P9 Resultatet fra forhandlingene 
om nytt globalt rammeverk for 
natur er i tråd med norske 
prioriteringer 

1. God faglig støtte til utforming av 
kunnskapsbaserte norske posisjoner i 
forhandlingene 

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

1. Bedre kunnskapsoverføring til fellingslagene 
for å bidra til effektiv skadefelling av rovvilt 

2. Bestanden av jerv forvaltes så nærme 
bestandsmålet som mulig gjennom mer 
effektiv og målrettet lisensfelling av jerv og 
eventuelt ved økt bruk av ekstraordinære 
uttak der lisensfelling ikke gir tilstrekkelig 
skadereduksjon 

3. Bedre bestandsutviklingen for bjørn og 
komme ned på bestandsmålet for ulv 

 

3.2.2 Oppdragsliste 2022 innen resultatområde naturmangfold 
Nr. Oppdrag – dokumenter som skal oversendes Klima- og 

miljødepartementet 
Frist 

11.  Basert på blant annet en uavhengig risikovurdering, levere en 
faglig vurdering av konsekvensene av vårjakt på ender på 
naturmangfold og dyrevelferd, samt betydningen det vil få for 
den samiske kulturutøvelsen. 

1. oktober 

12.  Levere en vurdering av utfordringer, ressursbehov og 
forvaltningsnytte knyttet til å ta i bruk hele eller deler av SEEA 
EA- prinsippene i FNs statistikk kommisjonens rapport kapitler 8 
til 12.  

1. oktober 

13.  Levere tre tilrådinger om skogvern, samt tilråding om vern av 
statskogområder i Nordland. Hver tilråding skal ha maksimalt ca. 
50 områder.  

Statskog 
Nordland: 
1. oktober  
Øvrige: 15. 
mars, 20. juni, 
1. september 

14.  Sammenstille høringsinnspill ved høring av forslag om to nye 
utvalgte naturtyper, og levere en faglig tilrådning basert på 
høringen. 

1. juni 

15.  Utarbeide retningslinjer for eventuell flytting av brunbjørn. 31. desember 
 

16.  Utarbeide faglig grunnlag med anbefaling for videre strategisk 
arbeid med besøkssentrene. 

1. oktober 

17.  Som oppfølging av Meld. St. 29 (2020-2021), og basert på 
gjennomgangen av SVO'ene, identifisere viktige områder for 
marin natur med sikte på bevaring utenfor 12 nautiske mil.  

2. kvartal 

18.  Som oppfølging av Meld. St. 29 (2020-2021), levere en 
kunnskapsstatus om marine områder som er viktige for 
karbonlagring med sikte på bevaring, herunder vurderinger av 

3. kvartal. 
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toleranse overfor ulike aktiviteter og inngrep, og utrede behovet 
for endringer i lovgivningen for å gi klimahensyn status som et 
selvstendig verneformål.  

 
 

I samarbeid med Fiskeridirektoratet etablere en styringsgruppe 
og starte opp gjennomføring av pilotprosjekt for naturmangfold 
og økt biologisk produksjon i Skagerrak–Oslofjorden, jf. Meld. 
St. 29 (2020–2021). Skisse om oppstart og planlagt aktivitet i 
prosjektet i 2022 skal leveres innen 15. februar. Rapport om 
aktiviteten i 2022, og plan for videre arbeid utover 2022 leveres 
innen 15. desember. 

15. februar/ 
15. desember 

19.  Som oppfølging av Meld. St. 29 (2020-2021), i samarbeid med 
Fiskeridirektoratet gjennomgå og vurdere praksis for 
rapportering av Norges bidrag til å oppfylle de internasjonale 
målene om bevaring av viktige områder for marin natur.  

4. kvartal 

20.  Levere en oversikt over bruken av midler på 1410.21 (miljødata), 
med særlig vekt på hvilke kartleggingsprosjekter som øker 
kunnskapstilfanget til arealplanprosesser. I tillegg oversende 
forslag til strategisk plan for Miljødirektoratets bidrag til det 
økologisk grunnkartet.  

1. februar 

21.  Utrede problemstillinger knyttet til vannutskifting i indre Oslofjord 
gjennom Drøbaksundet ved Oscarsborg og mulige tiltak for 
eventuelt å bedre vannutskiftingen. Mulige tiltak må vurderes 
opp mot andre hensyn, herunder jetéens kulturhistoriske verdier. 

1. april 

22.  Vurdere måloppnåelse for prosessen med økologisk 
kompensasjon knyttet til Åkersvika naturreservat som grunnlag 
for oppfyllelse av rapporteringskrav til Ramsarkonvensjonen. 

31. desember 

23.  I samarbeid med Direktoratsgruppen for vannforvaltning 
gjennomføre en evaluering av arbeidet med oppdatering av 
vannforvaltningsplanene, etter tilsvarende tilnærming som i 
2016, og levere en rapport med forslag til forbedringer og 
oppfølging med målsetting om effektive prosesser og styrket 
måloppnåelse.  

31. desember 

24.  Levere en faglig vurdering av hvilke konsekvenser og effekter 
det vil få å endre start på lisensfellingsperioden for jerv til 20. 
august for å samordne start av lisensfellingsperioden med start 
for villreinjakta. Konsekvenser for dyrevelferd, effekten på 
effektuering av lisensfellingskvote og andre relevante aspekter 
skal inngå i vurderingene. 

15. februar 

25.  Levere en faglig vurdering av fordeling av ansvaret for tiltak 9 og 
11 i tiltaksplanen for bekjempelse av skadelige fremmede 
organismer (2020-2025).  

1. april 
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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 

• 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 Styringsparametere 
P11 
 
 
 

Bedre tilgang til attraktive 
friluftsområder i og ved byer 
og tettsteder 
 

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. Kommunene arbeider mer planmessig for å 

ivareta markaområder  
4. Bedre kunnskap om allemannsretten og 

naturvennlig friluftsliv i befolkningen 
5. Kommunene og organisasjonene 

tilrettelegger for friluftsliv på en naturvennlig 
måte 

 

3.3.2 Oppdragsliste 2022 innen resultatområde friluftsliv 
Nr. Oppdrag – dokumenter som skal oversendes Klima- og 

miljødepartementet 
Frist 

26.  Utarbeide forslag til regelverk for den nye tilskuddsordningen 
"Tilskot til kommunar for å betre tilgangen til strandsona langs 
Oslofjorden". 

1. juni 

27.  Kartlegge friluftslivsbruken av områder på og ved Oslofjorden, 
herunder hva som fremmer og hemmer bruken av områdene 
blant ulike grupper i befolkningen, og konflikter mellom ulike 
brukergrupper på og ved fjorden. 

31. desember 

28.  Etablere konsept, mandat og driftsmodell for et kystsonenettverk 
for Oslofjorden, og sørge for at et slikt nettverk etableres. I 
kystsonenettverket skal kommuner, fylkeskommuner og 
statsforvalter bidra til bedre kompetanse om forvaltning av 
arealer i strandsonen og i sjøområdene. Det forutsettes at 
fylkeskommunene får en sentral og tydelig rolle i nettverket.  

1. september  

29.  Levere utkast til revidert rundskriv til friluftsloven. 31. desember 
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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: 30 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. 

3.4.1 Prioriteringer og styringsparametere innen resultatområde forurensing 
Nr. Prioriteringer Styringsparametere 
P12 Kjemikalier og miljøgifter 

globalt, i EU og nasjonalt er 
bedre regulert 
 
 

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 forhandlingene om det nye 
globale rammeverket (SAICM etter 2020) 

4. Kjemisk tilstand i vann er forbedret 
P13 Forurensningskilder som 

skaper 
eutrofiering/overgjødsling er 
godt regulert 
 

1. En effektiv og samordnet innsats mot 
sektorene som bidrar til overgjødsling: 
o Jordbruk 
o Akvakultur 
o Avløp 
o Industri 

P14 Styrket innsats for en mer 
sirkulær økonomi 
 
 

1. Utviklingen av tiltak og virkemidler tar hensyn 
til ressurseffektivitet og miljøbelastning i hele 
verdikjeden på sentrale områder, slik som  
EUs prioriterte verdikjeder  

2. Relevant EU-regelverk på avfalls- og 
produktsiden er implementert i offentlig 
forvaltning på en god måte i Norge 

3. Norske interesser blir ivaretatt i EU og globalt 
4. Overskuddsmasser blir bedre håndtert og 

utnyttet 
5. Arbeidet med oppfølging av 

regelverksarbeidet i EU på områdene 
Footprint og økodesign er styrket 

P15 Plastforurensing er bedre 
regulert 
 

1. Kilder til plastforurensing er bedre regulert 
2. Miljøovervåkningen og kartlegging av 

plastforurensningen og mikroplast er styrket  
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3. Kunnskapen om farlige stoffer i plast er økt 
4. Statistikken om plast er styrket 
5. Globalt samarbeid og faglig kunnskap på 

området er styrket 
 

3.4.2 Oppdragsliste 2022 innen resultatområde forurensing 
Nr. Oppdrag – dokumenter som skal oversendes Klima- og 

miljødepartementet 
Frist 

30.  Vurdering av hvilke konsekvenser oppdaterte WHO guidelines 
for lokal luftkvalitet bør ha for norske luftkvalitetskriterier, mål og 
regelverk. Oppdraget gjennomføres i to deler: 

- Del 1: Miljødirektoratet og Folkehelseinstituttet skal 
vurdere, og eventuelt oppdatere, luftkvalitetskriteriene 
basert på endringene WHO har gjort i "Air Quality 
Guidelines" i løpet av 2022. 

- Del 2: Miljødirektoratet skal innen 1. april 2023 levere en 
vurdering av eventuelle konsekvenser oppdaterte 
luftkvalitetskriterier bør ha for norske mål og regelverk. 

Desember 

31.  Vurdere behov for endringer i systemet for måling og overvåking 
av lokal luftkvalitet i Norge, herunder utgiftsfordeling nasjonalt, 
regionalt og lokalt. 

Desember 

32.  Utrede grunnlag for nye nasjonale mål for støy og nye 
indikatorer for støy. 

Oppdrag 
spesifiseres i 
eget 
oppdragsbrev 

33.  Lede arbeidet med å foreslå nødvendige endringer og 
harmonisering av regelverk relatert til massehåndtering, jf. 
rapport M-2074 fra det tverrsektorielle prosjektet om 
massehåndtering. 

Avklares 
nærmere 

34.  Utarbeide forskriftsforslag og utrede virkemidler som oppfølging 
av tiltaksanalysen for økt materialgjenvinning av 
husholdningsavfall og lignende avfall fra næringslivet.  

Avklares 
nærmere 

35.  Med bakgrunn i EUs grønne giv og handlingsplan for sirkulær 
økonomi levere et utvalg notater som belyser konsekvenser og 
utfordringer ved gjennomføring av kommende EØS-regelverk 
med vurderinger av mulige grep for effektiv gjennomføring og 
oppfølging, og andre sektorers mulige delansvar. 

Avklares 
nærmere 

36.  Utarbeide, i samarbeid med berørte etater, forslag til 
handlingsplan for sirkulærøkonomi med konkrete og målrettede 
tiltak og virkemidler inkludert avfallsforebygging, økt ombruk og 
materialgjenvinning, styrkede rammevilkår for norsk 
gjenvinningsindustri og et styrket markedet for 
materialgjenvunnet råvare. 

31. desember 
2023 
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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 Styringsparametere 
P16 Godt kunnskapsgrunnlag som 

underlag for gode og effektive 
beslutningsprosesser for å 
oppfylle klimamålene 
 
 
 

1. Et oppdatert og forsterket faglig grunnlag for 
å følge opp klimaplanen, nå mål for 2030 og 
utarbeide mål for 2035 

2. God oversikt over innholdet i EUs Green 
Deal og Fit for 55, og mulige konsekvenser 
for Norge 

3. Kunnskapsgrunnlaget om effekter av det 
lokale utslippsarbeidet er styrket 

4. Det faglige grunnlaget for vurdering av 
utslippsutviklingen innen skog- og arealbruk 
er styrket  

P17 God oversikt over virkemidler 
på tvers av sektorer som 
bidrar til å redusere 
klimagassutslipp i tråd med 
klimamålene, og samspillet 
mellom disse 

1. Bedre kunnskap om nasjonale og 
felleseuropeiske virkemidler og samspillet 
mellom dem, herunder kunnskap om effekter 
av virkemidler 

2. Forsterket samarbeid med relevante etater 
og støtte til andre sektormyndigheters 
ivaretakelse av sitt sektoransvar  

P18 Forvaltningen har et godt 
kunnskapsgrunnlag for å  
bidra i arbeidet med og 
vurdering av klimarisiko  

1. Gode faglige vurderinger til departementet 
om innhold i scenarioer for stresstesting av 
klimarisiko   

2. Kunnskapsgrunnlaget er forbedret gjennom 
dialog og samarbeid med relevante etater   

P19 En effektiv og samordnet 
innsats på tvers av sektorer 
for å sikre at Norge er 
forberedt på konsekvensene 
av klimaendringer 
 
 

1. Ha tilrettelagt for at det nasjonale 
tilpasningsmålet i større grad kan nås som 
følge av faglig rådgivning og koordinering, 
og videre oppfølging av kunnskapen om 
status, sammenhenger og om barrierer 

2. Departementet har et grunnlag for hvordan 
FNs klimapanels 6. hovedrapport kan følges 



16 
 

opp i det nasjonale og lokale 
tilpasningsarbeidet  

 

3.5.2 Oppdragsliste 2022 innen resultatområde klima 
Nr. Oppdrag – dokumenter som skal oversendes Klima- og 

miljødepartementet 
Frist 

37.  Levere en konkret anbefaling til hvordan det nasjonale 
klimatilpasningsarbeidet kan videreutvikles på bakgrunn av 
Riksrevisjonens endelige rapport, barrierestudien og tidligere 
utredninger gjort av Miljødirektoratet.  

1. april –  
Oppdraget 
spesifiseres i 
eget 
oppdragsbrev 

38.  Levere en oversikt på norsk over de mest relevante funnene for 
Norge fra FNs klimapanelets andre og tredje delrapport og fra 
synteserapporten. 

I etterkant av 
lansering av 
rapportene 

39.  Elbiler og bærekraft: Levere en oversikt over eksisterende og 
kommende EU-regelverk som har betydning for bærekraftig 
håndtering av elbiler i Norge, og hvilke særnorske utfordringer 
og muligheter som eksisterer i møte med en økende innfasing 
av elbiler/el-kjøretøy som skal repareres og håndteres som 
avfall. 

Desember – 
Oppdraget 
spesifiseres i 
eget 
oppdragsbrev 

40.  Vurdere videreutvikling av kommunalt klimagassregnskap. 
Todelt oppdrag som 1. kartlegger bruk og nytte av dagens 
klimagassregnskap, og 2. gir oversikt over mulige, relevante 
måter å videreutvikle regnskapet på, og vurdere nytte og 
kostnader ved disse. 

September –
Oppdraget 
spesifiseres i 
eget 
oppdragsbrev 

41.  Kartlegge mulighetsrommet for landene i Arktisk Råd, inkludert 
Norge, til å påta seg forsterket kollektivt mål for reduksjon av 
svart karbon og eventuelt innføre kollektivt mål for metan i 
forbindelse med at Norge skal ha formannskap 2023-25. 

20. august - 
Oppdraget 
spesifiseres i 
eget 
oppdragsbrev 

42.  Gi innspill til KLDs vurdering av programdokumenter fra 
følgende land i Verdensbankens biokarbonfond: Colombia, 
Indonesia, Mexico, Zambia. Det vil være nødvendig å trekke på 
kompetanse innen både skog og annen arealbruk og jordbruk.  
 

Colombia frist i 
januar, øvrige i 
februar – 
Oppdragene 
spesifiseres i 
eget 
oppdragsbrev 

43.  Gi innspill til KLDs vurdering av potensielt nytt 
utslippsreduksjonsprogram i Nampula, Mosambik under 
Verdensbankens biokarbonfond. 
 

Oppdraget 
spesifiseres i 
eget 
oppdragsbrev 

44.  Gi en vurdering av en rapport av Norsk Romsenter om "hvilke 
jordobservasjonsdata for tropiske landarealer vil være 
tilgjengelig etter 2024".  
 

Mai – 
Oppdraget 
spesifiseres i 
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eget 
oppdragsbrev 

45.  Gi en vurdering av den faglige kvaliteten til referansenivåer for 
REDD+ til utvalgte land, innsendt under klimakonvensjonen. 
Aktuelle land er den Demokratiske Republikken Kongo og 
Indonesia.  

Den 
demokratiske 
Republikken 
Kongo frist 31. 
mars og 
Indonesia frist 
2. kvartal – 
Oppdraget 
spesifiseres i 
eget 
oppdragsbrev 

46.  Bidrag til oppdaterte utslippseffektberegninger av "Policies and 
Measures" som grunnlag for klimalovrapportering, og til FN-
rapporteringene. 

Mai 

47.  Koordinert underlag til rapportering på hvordan Norge forbereder 
seg på og tilpasser seg klimaendringene som grunnlag for 
klimalovrapportering. 

Mai 

48.  Bidrag til National Communication og Biennial Report 2022 til 
FN-rapportering i desember. 

Oktober 

49.  Levere faglig underlag til operasjonalisering av klimamål i 2030.  Frist avklares i 
eget 
oppdragsbrev – 
Innhold og 
føringer for 
oppdraget gis i 
supplerende 
tildelingsbrev 

50.  Vedlikeholde tiltaks- og virkemiddelvurderinger som en del av 
oppfølging av klimaplanen 2021-2030, og bidra med vurderinger 
av effekt av tilleggsvirkemidler. 

Frist og omfang 
avklares i eget 
oppdragsbrev –  

51.  Levere forslag til oppdatert forskrift om omsetningskrav for 
biodrivstoff til veitrafikk og anleggsdiesel, herunder gjennomføre 
høring og oppsummere høringsinnspill og vurdere behovet for 
endringer i forskriftsutkastet på bakgrunn av høringen.  

27. mars 

52.  Levere forslag til oppdatert utkast til forskrift om omsetningskrav 
for biodrivstoff til skipsfart, herunder gjennomføre høring, 
oppsummere høringsinnspill og vurdere behovet for endringer i 
forskriftsutkastet på bakgrunn av høringen.  

Oppdrag 
spesifiseres i 
eget 
oppdragsbrev 

53.  Utrede økning i omsetningskravene for biodrivstoff til veitrafikk, 
anleggsdiesel og skipsfart fra 2024.  

1. november 

54.  Utrede økning i omsetningskrav for avansert biodrivstoff i luftfart 
for 2023 og 2024.  

1. juli 

55.  Kunnskapsgrunnlag om hvor store mengder norske bioressurser 
som kan høstes på bærekraftig vis, uten at det svekker naturens 

Oppdrag 
spesifiseres i 
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opptak og lagring av CO2, samt hvor bruken av knappe 
bioressurser kan prioriteres for å sikre effektive utslippskutt.  

eget 
oppdragsbrev 

56.  Redegjøre for eksisterende klimascenarioer i tråd med 
Parisavtalens mål og deres egnethet for stresstesting mot 
klimarisiko i privat og offentlig sektor. 

Oppdrag 
spesifiseres i 
eget 
oppdragsbrev 

57.  Utrede ulike måter å erstatte fossile brensler i kvotepliktig og 
ikke-kvotepliktig industri mot 2030. 

Juni 

58.  I samarbeid med Helsedirektoratet, utarbeide forslag til 
framdriftsplan, med skisse til mulige modeller og 
kostnadsberegninger, for styrket tverrsektorielt samarbeid for 
tilrettelegging for et sunt, bærekraftig og klimavennlig kosthold i 
fylker og kommuner, i tråd med Klimaplan 2030. 

1. juni 

 

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 Styringsparametere 
P20  Godt kunnskapsgrunnlag og 

effektiv virkemiddelbruk for å 
redusere samlet belastning på 
miljøet i polarområdene 
 
 

1. Kunnskapsgrunnlaget for miljøforvaltningen 
er bedret, og gir økt innsikt om dagens og 
fremtidige utfordringer for miljøovervåkning, -
kartlegging og -forvaltning 

2. Forvaltningsverktøyene er tilpasset ny 
kunnskap, effekter av klimaendringer og 
en natur- og artsforvaltning i tråd med 
gjeldende miljømål  

3. Utarbeidet veiledningsmateriell til forskrift om 
forurensning og avfall på Svalbard 

 

3.6.2 Oppdragsliste 2022 innen resultatområde polarområdene 
Nr. Oppdrag – dokumenter som skal oversendes Klima- og 

miljødepartementet 
Frist 

59.  I forbindelse med endringer i miljøregelverket på Svalbard 
levere:  

• samlet tilrådning til KLD til endringer i alle verneforskrifter 
• vurdering av høringsinnspill/vurdering fra SMS om 

forslag til endringer i motorferdselforskriften til KLD 

31. desember 
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• vurdering av høringsinnspill/vurdering fra SMS til forslag 
til endringer i leirforskriften og en sammenstilling av 
høringsinnspill til forslag til endringer i 
svalbardmiljøloven. 

60.  I samarbeid med Sysselmesteren og Longyearbyen lokalstyre 
foreslå videre oppfølging etter workshopen i 2021 om sirkulær 
økonomi på Svalbard. 

1. juli 

61.  I samarbeid med Sysselmesteren utarbeide en plan for 
oppfølging av arbeidet med vurdering av hvordan gjeldende 
forvaltningsstrategier og regelverk for artsforvaltning passer inn i 
et forvaltningsperspektiv med større vekt på sammenhenger i 
økosystemene, effektene av de raske klimaendringene på 
Svalbard og de høye miljømålene for Svalbard. Oppdraget vil bli 
nærmere presisert. 

1. september 

 

4 Fellesføringer 
Følgende fellesføringer gjelder for budsjettåret 2022: 

1. Arbeidet med å effektivisering utgjør en integrert del av den ordinære 
styringsdialogen mellom departement og virksomhet, og følger de allmenne 
prinsipper for styring i staten. I 2022 skal Miljødirektoratet arbeide for å redusere 
konsulentbruken på områder der det ligger til rette for å benytte interne ressurser og 
kompetanse. Utover informasjons- og holdningskampanjer skal tjenester fra 
kommunikasjonsbransjen som hovedregel ikke benyttes. Miljødirektoratet skal 
rapportere om konsulentbruken i årsrapporten for 2022. 

 
2. Statlige virksomheter skal ha lærlinger tilknyttet seg hvor tallet på lærlinger skal stå i 

et rimelig forhold til størrelsen på virksomheten. Virksomheter med mer enn 75 
ansatte skal til enhver tid ha minst en lærling, og større virksomheter bør ha ambisjon 
om flere enn en lærling. Miljødirektoratet skal også hvert år vurdere om det er mulig å 
tilby opplæring i nye lærefag og om en kan øke antallet lærlinger. Alle statlige 
virksomheter skal knytte seg til opplæringskontoret OK stat eller et annet 
opplæringskontor. 
 

I årsrapporten skal Miljødirektoratet rapportere følgende: 
Tallet på lærlinger, om det er vurdert å øke antallet lærlinger og eventuelt innenfor hvilke fag 
og hvilket opplæringskontor virksomheten er knyttet til. Virksomheter som ikke har oppfylt 
kravene, må gjøre rede for årsakene til dette og hva de har gjort for å oppfylle kravene. 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil sende ut et rundskriv med utdypende 
forklaring på hvordan virksomhetene skal forstå fellesføringene og hvordan de skal framstille 
resultatene i årsrapportene. 
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5 Budsjett og fullmakter 

5.1.1 Tildelinger og budsjettforutsetninger 
Miljødirektoratet skal disponere tildelte bevilgninger i samsvar med Prop. 1 S (2021-2022), 
den nye regjeringens tilleggsproposisjon (Prop. 1 S Tillegg 1 (2021-2022)) og Stortingets 
budsjettvedtak basert på disse gjennom Innst. 9 S (2021-2022) og løst forslag nr. 22 til 
saken. Midlene skal for øvrig disponeres i samsvar med Bevilgningsreglementet, Reglement 
og bestemmelser for økonomistyring i staten, hovedinstruks 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. 1S (2021-2022) og 
tilleggsproposisjonen, er ikke omtalt i tildelingsbrevet. Nedenfor presenteres derfor kun 
budsjettføringer ut over det som står i nevnte proposisjoner. 
 
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 har 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. 
 

5.1.2 Kap. 1420/4420 Klima, naturmangfold og forurensing 
Utgifter kap. 1420 Miljødirektoratet  

(tall i 1000 kr) 
Post Betegnelse  Vedtatt 

bevilgning 
Tildeling 

01 Driftsutgifter 724 250 724 250 
21 Spesielle driftsutgifter 317 333 317 333 
22 Statlige vannmiljøtiltak 284 449 284 449 
23 Oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet, kan overføres 149 508 149 508 
30 Statlige erverv, bevaring av viktige friluftslivsområder, 

kan overføres 
30 891 30 891 

31 Tiltak i verneområder, kan overføres 93 419 93 419 
32 Statlige erverv, fylkesvise verneplaner, kan overføres 1 025 1 025 
33 Statlige erverv, nytt landbasert vern, kan overføres 6 700 6 700 
34 Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres 2 256 2 256 
35 Statlige erverv, skogvern, kan overføres 435 727 435 727 
36 Statlige erverv, marint vern, kan overføres 1 231 1 231 
37 Skogplanting, videreføring av pilotprosjekt for 

stedegne treslag, kan overføres 
5 120 5 120 

38 Restaurering av myr og annen våtmark, kan overføres 41 090  41 090 
39 Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under 

postene 69 og 79 
12 483 12 483 

60 Tilskudd tilivaretakelse av naturmangfold i 
kommuneplanlegging 

3 026 3 026 

https://www.regjeringen.no/contentassets/be1141872a0542f48c9e8c63f8d75e05/nn-no/pdfs/prp202120220001klddddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/6632aef843a74d519a6a008cb9ac1504/no/pdfs/prp202120220001t01dddpdfs.pdf
https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2021-2022/inns-202122-009s.pdf
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Lose-forslag/?p=86048#forslag-3
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Lose-forslag/?p=86048#forslag-3
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61 Tilskudd til klimatiltak og klimatilpasning, kan 
overføres 

272 838 272 838 

62 Tilskudd til grønn skipsfart, kan overføres 87 157 87 157 
63 Returordning for kasserte fritidsbåter 700 700 
64 Skrantesykeprøver fra fallvilt 1 200 1 200 
65 Tiltak i kommuner med ulverevir i Hedmark, 

Akershus og Østfold 
0 0 

66 Tilskudd til kommuner for å bedre tilgangen til 
strandsonen langs Oslofjorden 

3 000 3 000 

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

125 962 125 962 

70 Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres 47 905 47 905 
71 Marin forsøpling, kan overføres 50 290 0 
72 Erstatning for beitedyr tatt av rovvilt, 

overslagsbevilgning 
144 548 144 548 

73 Tilskudd til rovvilttiltak, kan overføres 79 575 79 575 
74 CO2-kompensasjonsordning for industrien 2 800 000 2 800 000 
75 Utbetaling for vrakpant og tilskudd til kjøretøy og 

fritidsbåter, overslagsbevilgning 
528 000 528 000 

76 Refusjonsordninger, overslagsbevilgning 175 500 175 500 
77 Diverse organisasjoner og stiftelser m.m. 16 843 16 843 
78 Friluftsformål, kan overføres 181 798 181 798 
79 Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under 

postene 39 og 69 
450 450 

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

69 527 69 527 

82 Tilskudd til truede arter og naturtyper, kan overføres 43 919 43 919 
83 Tilskudd til tiltak mot fremmede arter, kan overføres 4 104 4 104 
84 Internasjonalt samarbeid 5 651 5 651 
85 Naturinformasjonssentre, kan overføres 84 801 84 801 

  Sum kap. 1420 6 832 276 6 781 986 
 
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 
Statlige erverv, bevaring av viktige 
friluftslivsområder 

55 mill. kroner 

   61 Tilskudd til klimatiltak og klimatilpasning 400,5 mill. kroner 

   62 Tilskudd til grønn skipsfart 117 mill. kroner 

  78 Friluftsformål 3 mill. kroner 
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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 Betegnelse Samlet ramme  

1420  Miljødirektoratet   

 31 Tiltak i verneområder 8 mill. kroner 

 32 Statlig erverv, fylkesvise verneplaner 0,4 mill. kroner 

 33   Statlig erverv, nytt landbasert vern 5  mill. kroner 

 35 
 
36 

Statlig erverv, skogvern 
 
Statlig erverv, marint vern 

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

 38 Restaurering av myr 0,9 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 113,3 mill. kroner. 
 

Spesielle budsjettforutsetninger  
Post 22:  

• I sitt budsjettvedtak har Stortinget økt postens bevilgning med 10 mill. kroner til økt 
satsing på Oslofjorden. Økningen kommer i tillegg til de 5,5 mill. kroner som i Prop. 1 
S ble lagt inn til helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden.  

 
Post 35:  

• I sitt budsjettvedtak har Stortinget økt postens bevilgning med 120 mill. kroner 
sammenlignet med Prop. 1 S Tillegg 1 (2021-2022).  

 
Post 61:  

• I sitt budsjettvedtak har Stortinget økt postens bevilgning med 50 mill. kroner til 
klimasats.  

 
Post 69:  

• I sitt budsjettvedtak har Stortinget økt postens bevilgning med 23 mill. kroner til 
opprydding i Store Lungegårdsvann, slik at bevilgningen er tilbake på samme nivå 
som foreslått i Prop. 1 S.  

 
Post 71: 
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•  Hverken bevilgningen eller tilsagnsfullmakten tilhørende posten tildeles 
Miljødirektoratet, men til Senter mot marin forsøpling i eget tildelingsbrev.  

 
Post 85:  

• I sitt budsjettvedtak har Stortinget økt postens bevilgning med 2 mill. kroner til Runde 
Miljøsenter.  
 

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 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).  
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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 2022: Eventuelle større endringer i forslagene fra før jul 2021 
til store, nye satsinger for 2023, til budsjettkonferansen. 

• Siste halvdel av februar 2022: Eventuelle større endringer i forventede 
utbetalinger i 2022, til RNB. 

• Før 15. september 2022: Eventuelle større endringer i forventede 
utbetalinger i 2022, oppstått etter RNB, til nysalderingsprosessen for 2022. 

 
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.  
 
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 
(tall i 1000 kr) 

Post Betegnelse Vedtatt 
bevilgning 

Tildeling 

01 Oppdrag og andre diverse inntekter 8 028 8 028 
04 Gebyrer, forurensingsområdet 49 270 49 270 
06 Gebyrer, statsforvalterembetenes 

miljøvernavdelinger 
37 595 37 595 

07 Gebyrer, kvotesystemet 5 980 5 980 
09 Internasjonale oppdrag 47 878 47 878 

  Sum kap. 4420 148 751 148 751 
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5.1.3 Kap. 1425/5578 Fisketiltak/Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet 

Utgifter kap. 1425 Fisketiltak 
(tall i 1000 kr) 

Post Betegnelse Vedtatt 
bevilgning 

Tildeling 

21 Spesielle driftsutgifter 300 300 
70 Tilskudd til fiskeformål, kan overføres 16 743 16 743 

  Sum kap. 1425 17 043 17 043 
 
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 ny salderingen.  
 
Midler til høstbart vilt blir tildelt fra Landbruks- og matdepartementet. Midler fra Viltfondet til 
ikke-høstbart vilt vil bli tildelt i eget brev. 
 

Inntekter kap. 5578 Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet 
Post Betegnelse Vedtatt 

bevilgning 
Tildeling 

72 Fiskeravgifter 18 264 18 264 
  Sum kap. 5578 18 264 18 264 

 

5.1.4 Tildelinger på andre kapitler på Klima- og miljødepartementets budsjett 
Utgifter kap. 1400 Klima- og miljødepartementet 
 

  (i 1 000 kr) 

Post Betegnelse Tildeling  
21 Spesielle driftsutgifter  20 000 
76 Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak 32 550 
 Sum kap. 1400 52 550 

 
 
Spesielle budsjettforutsetninger: 

Post 21:  

• 2 mill. kroner til helhetlig havforvaltning (prosjektnummer: 22630100)  

• 10 mill. kroner til arbeidet med skrantesyke (prosjektnummer 22360213) 

• 2 mill. kroner til to midlertidige stillinger til arbeidet med marin forsøpling, 
videreføring fra 2020 og 2021 (prosjektnummer 22620200) 

• 2 mill. kroner til to midlertidige stillinger hos statsforvalterne i Vestland og 
Trøndelag. Stillingene er plassert hos statsforvalterne i Vestland og 
Trøndelag, men skal arbeide med godkjenning av avfallsplaner for havner i 
flere fylker (prosjektnummer 22020200)  
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• 3 mill. kroner til teknisk beregningsutvalg for klima (TBU) (prosjektnummer 
19532110). 

• 1 mill. kroner til å styrke innsatsen for å sikre riktig og rettidig gjennomføring av EU 
rettsakter samt god regelverkskvalitet og utnyttelse av det nasjonale 
handlingsrommet (prosjektnummer 22620200) 

 
Post 76: 

• 0,45 mill. kroner i tilskudd til NIVA for deltakelse i det internasjonale arbeidet 
gjennom European Topic Center for Water, prosjektnummer 22330763. 

• 2,2 mill. kroner til norsk deltakelse i Naturpanelets ekspertgrupper. 

• 3 mill. kroner til SABIMA til drift av kartleggingskoordinatorer og 
gjennomføring av kartlegging i Artsobservasjoner. 

• 1 mill. kroner til foreningen Norges nasjonalparkkommuner, prosjektnummer 
22350762. 

• 0,5 mill. kroner i driftsstøtte til Nordhordaland biosfæreområde 
prosjektnummer 22350763. 

• 4,5 mill. kroner til Miljødirektoratets arbeid med IPCC, prosjektnummer 
17577630. 

• 3 mill. kroner til FNs klimapanel, prosjektnummer 17577630.  

• 14,2 mill. kroner i tilskudd til 6 autoriserte verdensarvsentre. 

• 0,3 mill. kroner til Maridalens venner, prosjektnummer 22350764. 

• 3,4 mill. kroner til opprydding Bugøynes.  
 

Utgifter kap. 1410 Kunnskap om klima og miljø 
 

  (i 1 000 kr) 

Post Betegnelse Tildeling 
21 Miljødata 375 689 
23 MAREANO 1 400 
 Sum kap. 1410 377 089 

 
Spesielle budsjettforutsetninger: 

Post 21: 
• 5 mill. kroner av økningen på posten skal brukes til overvåking av rovvilt 

• 6 mill. kroner av økningen på posten skal brukes til overvåking av mikroplast 

• 20 millioner kroner skal brukes for å styrke fagsystemet for økologisk tilstand 
 

Utgifter kap. 1482 Internasjonale klima- og utviklingstiltak 
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  (i 1 000 kr) 

Post Betegnelse Tildeling  
01 Driftsutgifter 750 
 Sum kap. 1482 750 

 

Spesielle budsjettforutsetninger: 

Post 01:  

• Midlene skal dekke utgiftene til ett årsverk, men med virkning for ¾ av 2022, 
for å utføre oppdrag for Klima- og skoginitiativet.   

 

5.1.5 Tildeling under kapitler på andre departementers budsjett 
 
Utgifter kap. 118 Nordområdetiltak mv.:  
Post 21: 
Når det gjelder prosjektsamarbeider 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 
1. Miljødirektoratet delegeres myndighet i henhold til utdypende krav i gjeldende rundskriv 

R-1101 til å benytte unntaksbestemmelsene i bevilgningsreglementet. Dette gjelder: 
 

a. Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr. 
b. Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret.  
c. Fullmakt til å overskride driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter. 

 

2.  I tillegg til den generelle merinntektsfullmakten i henhold til unntaksbestemmelsene i 
Bevilgningsreglementet delegeres også etaten myndighet til å overskride følgende 
bevilgninger, jfr. romertallsvedtak II i Prop. 1 S:  
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 

og 09. 
 

6 Rapportering 
Etatene rapporterer resultater og årsregnskap i foreløpig/2. tertials rapport og endelig 
årsrapport, som viser status per 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 virkemiddel- og resultatområdene. 

 
1 Datert 10. januar 2020 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/rundskriv/faste/r_110_2020.pdf
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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. 

 
• Fast årlig rundskriv R-8 fra FIN (til KLD) medio november avstedkommer egen 

bestilling fra fagavdelingene til etatene om leveranser i forbindelse med 
årsavslutningen av statsregnskapet. 
 

Rapporteringskrav på ulike fagområder 

Nr. Departementet ber om at direktoratet rapporterer på følgende i årsrapporten 
1. Statistikk på rovviltområdet: 

- antall beitedyr påvist tapt og erstattet til rovvilt innenfor rovviltprioritert områder og 
innenfor beiteprioriterte områder (siste år) 
- antall og andel fellingstillatelser innvilget av antall søknader. Inkluderer data fra 
statsforvalterne og direktoratet.  

2.  Status for ferdselsåreprosjektet, herunder antall kommuner som har startet eller 
ferdigstilt arbeidet med en kommunal plan for friluftslivets ferdselsårer. 

3. Oversikt over hvilke og antall områder hvor det er startet verneplanprosess for å ta 
vare på verdifull natur. 

4. 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 prosjektet sendes KLD etter 
ferdigstilling. 

5. Status for kommunedelplanarbeidet, herunder antall kommuner som har startet eller 
ferdigstilt arbeidet med en kommunal plan for naturmangfold. 

6. Status for arbeidet med endringer i ordningen med tilskudd til forebyggende og 
konfliktdempende tiltak mot rovdyrskader. 

7. Status for arbeidet med å tilrettelegge for bruk av gårdsnære beitearealer som er 
viktig for natur innenfor jerveprioritert område. 

8. Omfang av naturrestaurering med finansiering fra Miljødirektoratet siste år, 
vurdering av oppnådd effekt og oversikt over midler brukt. I tillegg omfang av 
naturrestaurering siste år målt i areal for naturtyper/økosystemer der det er mulig. 

 
Andre nøkkeltall 
Det skal i årsrapporten i tillegg rapporteres for følgende nøkkeltall2. Nøkkeltallene kan inngå i 
årsrapportens kapitel II. 
 

 
 
 
2 For definisjon av nøkkeltallene, se https://dfo.no/filer/Fagomr%C3%A5der/%C3%85rsrapport/Veiledningsnotat-
til-arsrapporten.pdf 
 
 

https://dfo.no/filer/Fagomr%C3%A5der/%C3%85rsrapport/Veiledningsnotat-til-arsrapporten.pdf
https://dfo.no/filer/Fagomr%C3%A5der/%C3%85rsrapport/Veiledningsnotat-til-arsrapporten.pdf
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1. Antall ansatte 
2. Antall avtalte årsverk 
3. Antall utførte årsverk 
4. Samlet tildeling post 01-99 
5. Utnyttelsesgrad post 01-99 
6. Driftsutgifter/driftskostnader 
7. Lønnsandel av driftsutgifter/lønnsandel av driftskostnader 
8. 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. 
 
Arbeidsgivere i offentlige virksomheter, 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, spesialrådgivere, 
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%). 

mailto:postmottak@lmd.dep.no
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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. 
 
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. 
 

6.2 Frister for rapportering i 2022 

Frister for rapporteringer i 2021 er: 

• Endelig årsregnskap for 2021: 4. februar 2022 
• Endelig årsrapport for 2021: 15. mars 2022 
• Avviksrapportering pr 30. april: 13. mai 2022 
• Antall ansatte og avtalte årsverk per 1. mai: 16. mai 2022 
• Foreløpig årsrapport/2. tertials rapport per 31. august: 13. september 2022 
• Rapportering om tildelinger og belastningsfullmakter per 15. november: 21. november 

2022 
• Endelig årsregnskap for 2022: 6. februar 2023 
• Endelig årsrapport for 2022: 15. mars 2023 

 
Årsrapporten og tildelingsbrevet skal publiseres på virksomhetens nettside (jf. Bestemmelser 
om økonomistyring i staten pkt. 2.3.2 og 2.3.3). Også departementets hovedinstruks og 
eventuelle supplerende tildelingsbrev skal publiseres på Miljødirektoratets hjemmeside innen 
en uke etter at det er mottatt.  
 
Revisjonsberetningen fra Riksrevisjon skal også publiseres på virksomhetens nettside innen 
1. mai 2022 eller så snart den foreligger etter den dato. 
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7 Møteplan 
Møtedato Møtetype 
21. april 2022 Etatsstyringsmøte 1/2022 
27. oktober 2022 Etatsstyringsmøte 2/2022 

 

8 Vedlegg 

8.1 Vedlegg 1: Oppdrag som blir videreført fra tidligere år 
 Oppdrag Frist 2022 

62.  Oppdaterte kunnskaper om klimaendringer og virkningen på 
hovedøkosystemet skog" (som ble gitt i supplerende 
tildelingsbrev 2020: tildeling over kap. 1400.01 – 
prosjektnummer 2035 001). 

Ny frist avklares 
nærmere 

63.  Høring av ny forskrift om utsetting av utenlandske treslag til 
skogbruksformål (Oppdrag gitt i flere omganger – jnr. 
2021/2806. Siste oppdraget gitt i brev av 4.10.21) 

6. april 

64.  Forslag til prosess for oppfølging av klassifiseringen av 
hovedøkosystemene på land. Oppdraget gitt i supplerende 
tildelingsbrev 27. september 2021. 

1. februar 

65.  Evaluering og helhetlig gjennomgang av statlige 
planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning. 

1 februar og 
1. juni 

66.  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. 

1. mars  

67.  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. 

15. september 

68.  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 
2022 på bakgrunn av arbeidsgruppens anbefalinger. 

Ny frist avklares 
nærmere 

69.  Levere endelig besvarelse med anbefalinger fra gjennomføring 
av fase 1: kartlegging av eksponering og litteraturstudie av 
luftforurensningens påvirkning på miljøet, jf. anbefaling i 
tidligere oppdrag om verdsetting av helse- og miljøeffekter av 
luftforurensning. 

Medio februar 

70.  Forslag til revisjon av T-1520 retningslinje for luft, inkludert 
konsekvensutredning av foreslåtte endringer. 

1. juni 
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71.  I samarbeid med Norsk Polarinstitutt gi KLD en vurdering av 
nåsituasjon og behovene for videreutvikling av 
miljøovervåkningen på Svalbard knyttet til ferskvann, fjorder og 
kyst. Arbeidet skal ledes av Norsk Polarinstitutt.  
(Omformulert oppdrag nr. 59 fra TB2021)  

30. juni 

72.  Utarbeide et kunnskapsgrunnlag om utbygging av 
ladeinfrastruktur for veitransport. 

1. mars 

73.  Miljødirektoratet i samarbeid med Norad skal bidra til å 
forbedre metoder og rutiner med formål å gi bedre kunnskap 
om og oversikt over klimaeffekten av klimabistanden. 

September  

74.  Faglig grunnlag for en strategi for å hindre nedbygging av myr.  1. juli  
75.  Oppdrag om gjennomføring av EU-direktiv om 

engangsprodukter av plast – videre arbeid (Gjennomføring av 
ulike bestemmelser i direktiv om enkelte plastprodukter. 

Ny frist avklares 
nærmere 

76.  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 

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

1. april 
 

78.  Forskriftskrav separat innsamling og utsortering annet avfall. 15. februar 
79.  Gjennomgå veileder for avfallsgebyr og vurdere kostnader for 

forberedelse til ombruk og ombruk av husholdningsavfall. 
30. juni  

80.  Utrede om forurensningsloven bør endres slik at kommunen 
forpliktes til å innføre differensiert avfallsgebyr. 

30. juni 

81.  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. 

1. juni 
 

82.  Bidra til en utredning av å innføre obligatorisk merking av 
oppdrettslaks. Oppdraget utdypes i eget brev. 

Ny frist avklares 
nærmere 

83.  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. 

Ny frist avklares 
nærmere – 
Avventer videre 
initiativ fra 
mattilsynet 

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

30. september 

85.  Utredning av forbud mot nye torvuttak. Ny frist avklares 
nærmere 

86.  Utarbeide forslag til forskriftsbestemmelser om BAT-AEL 
(utslippsgrenser) for avfallsforbrenning i avfallsforskriften 
kapittel 10 

31. desember 

87.  Levere tilrådning om nye verneområder i henhold til 
oppdragsbrev av 2.7.20 og 9.9. 21. 

Etter nærmere 
avtale 
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88.  Naturstrategi våtmark: Foreslå et faglig grunnlag for hvordan 
strategien kan evalueres om 6 år og revideres om 12 år for alle 
naturtyper som er omfattet, jf. oppdragsbrev av 25.6.21. 

1. juli 

89.  Sammen med Riksantikvaren levere svar på oppdrag om 
tentativ liste verdensarv, jf. oppdragsbrev av 1.10.21. 

1. mars 

90.  Oversende tilrådning om endringer i perioden med 
ferdselsforbud for verneområder i Oslofjorden, jf. Helhetlig 
tiltaksplan for Oslofjorden T28. 

Etter nærmere 
avtale 

91.  Levere oppdaterte beslutningsgrunnlag for 13 naturtyper som 
bør prioriteres for tiltak frem mot 2035. Vurderes og prioriteres 
opp mot artene og naturtypene som allerede er foreslått i den 
opprinnelige oppfølgingsplanen.  

31. desember 

92.  Levere et faglig grunnlag med vurderinger av om det bør 
avholdes en 10ende Trondheimskonferanse om biologisk 
mangfold. 

1. februar 

93.  Oppdrag om rammebetingelser for produksjon og bruk av 
biogass.  

1. mai 

94.  Levere en vurdering av regelverket for erstatning for tap av 
tamrein til rovvilt. 

1. juni 

95.  Levere forslag til felles nasjonal miljødatapolicy, jf. fremtidens 
miljødata utredning og digitaliseringsstrategi for klima og 
miljøsektor.  

1. oktober 

96.  Videreføring fra TB2020: Bistå Sysselmester i digitalisering av 
miljø- og geodata for Svalbard. 

31. desember 

97.  Levere forslag til felles nasjonal miljødatapolicy, jf. 
Digitaliseringsstrategi for klima- og miljøsektoren 2020-2024. 

1. juni 
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8.2 Vedlegg 2: Fastsettelse av indikatorer for nasjonale mål 2022 
 
Resultatområde Nasjonale mål (24)  Indikatorer (82) Merknad Justert for 

2022   
Naturmangfold 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.1. Økosystemene 
skal ha god tilstand og 
levere 
økosystemtjenester 
  
  
  
  

Status og utviklingstrekk for 
økologisk tilstand i 
havområdene. 

 Jf. Naturindeks 
for Norge. 

 

Status og utviklingstrekk for 
økologisk tilstand i elver og 
innsjøer. 

 Jf. Naturindeks 
for Norge og 
Vannforskriften. 

 

Status og utviklingstrekk for 
økologisk tilstand i kyst. 

 Jf. Naturindeks 
for Norge og 
Vannforskriften. 

 

Status og utviklingstrekk for 
økologisk tilstand i våtmark. 

 Jf. Naturindeks 
for Norge. 

 

Status og utviklingstrekk for 
økologisk tilstand i skog. 

 Jf. Naturindeks 
for Norge. 

 

Status og utviklingstrekk for 
økologisk tilstand i fjell. 

 Jf. Naturindeks 
for Norge. 

 

Status og utviklingstrekk for 
økologisk tilstand i 
kulturlandskap og åpne 
lavlandsområder. 

 Jf. Naturindeks 
for Norge. 

 

Utvikling i areal av 
inngrepsfrienaturområder. 

  

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

Antall nær truede og truede arter 
og naturtyper i kyst- og 
havområdene.  

Tall fra sist 
oppdaterte 
rødliste for arter 
og rødliste for 
naturtyper.  

 

Antall nær truede og truede arter 
og naturtyper i elver og innsjøer. 

 Som over  

Antall nær truede og truede arter 
og naturtyper i våtmark. 

 Som over  

Antall nær truede og truede arter 
og naturtyper i skog. 

 Som over  

Antall nær truede og truede arter 
og naturtyper i fjell. 

 Som over  

Antall nær truede og truede arter 
og naturtyper i kulturlandskap og 
åpne lavlandsområder. 

 Som over  

1.3 Et representativt 
utvalg av norsk natur 
skal tas vare på for 
kommende 
generasjoner   
 
  

Vernet landareal totalt. Oppgi i km2  

Vernet areal i kyst og 
havområdene. 

Oppgi i km2  

Vernet areal i elver og innsjøer. Oppgi i km2  

Vernet areal i våtmark. Oppgi i km2  

Vernet areal i skog. Alle 
vernekategorier. 
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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. 

 

Vernet areal i fjell. Oppgi i km2  

Vernet areal i kulturlandskap og 
åpent lavland.  

Oppgi i km2  

Resultatområde Nasjonale mål Indikatorer Merknad Justert for 
2022  

Kulturminner 
og kulturmiljø 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

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) 

   

2.2 Kulturmiljø skal 
bidra til bærekraftig 
utvikling gjennom 
helhetlig 
samfunnsplanlegging  

Utvikling i lokal 
samfunnsplanlegging relatert til 
kulturmiljø 

 
 

Utvikling i regional 
samfunnsplanlegging relatert til 
kulturmiljø 

  

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

Fylkesvis fordeling antall 
objekter/utvikling i Askeladden 
over «mangfoldskategoriene» 
(tidsmessig, geografisk, etnisk, 
sosial, næringsrettet og 
førreformatorisk arkeologi etter 
forenklet inndeling i 
kulturminneloven) 

 Ferdigstilles 
for 
godkjenning 
ila. 2021 

Fylkesvis fordeling antall 
objekter/utvikling vernestatus 
(fredede, vernede og 
verneverdige 
objekter i Askeladden kontrollert 
for «mangfoldskategoriene» 
(tidsmessig, geografisk, 
etnisk, sosial, og næringsrettet) 

 Ferdigstilles 
for 
godkjenning 
ila. 2021 

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) 

 Ferdigstilles 
for 
godkjenning 
ila. 2021 
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Resultatområde Nasjonale mål Indikatorer Merknad Justert for 
2022   

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 

Andel av befolkningen som 
deltar i friluftslivsaktiviteter 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 

 
 

 

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

Andel barn og unge (6–15 år) 
som deltar i friluftslivsaktiviteter 
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 leke- og 
rekreasjonsområder innen en 
avstand på 200 meter. 

   

Resultatområde Nasjonale mål Indikatorer Merknad  

Forurensing 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

4.1 Forurensing skal 
ikke skade helse og 
miljø 

Antall stoffer som er 
fareklassifisert av myndighetene  

 
 

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

   

Registrert grunnforurensning 
uten helse og miljøfare 

   

Utslipp av kjemikalier, olje og 
andre naturlige forekommende 
miljøskadelige stoffer fra olje- og 
gassvirksomhet 

   

Nivåer av biocider i miljøet    

Andel vannforekomster som ikke 
når miljømål om god tilstand 
som følger at forurensning 
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Areal med overskridinger av 
tålegrenser for forsuring 

   

Areal med overskridelser av 
tålegrenser for overgjødsling 

  

4.2 Bruk og utslipp av 
kjemikalier på 
prioritetslista skal 
stanses    
  
  
  

Utvikling i forbud og andre 
reguleringer av 
prioritetslistestoffer i 
kjemikalieregelverkene 

   

Nivå av utvalgte 
prioritetslistestoffer i miljøet  

   

Mengde farlig avfall med ukjent 
disponering.  

   

Utslipp av utvalgte 
prioritetslistestoffer fra 
landbasert industri   

  

Utslipp av utvalgte 
prioritetslistestoffer fra olje- og 
gassvirksomhet 

  

Utvikling i opprydning av utvalgte 
prioritetslistestoffer i forurenset 
grunn 

  

4.3 Utviklingen i 
mengden avfall skal 
være vesentlig lavere 
enn den økonomiske 
veksten 
  

Generert mengde 
husholdningsavfall per innbygger 
sett i forhold til privat konsum i 
husholdningene per innbygger  

   

Generert mengde næringsavfall 
per innbygger sett i forhold til 
BNP per innbygger  

   

4.4 
Materialgjenvinningen 
av avfall skal øke 

Andel husholdningsavfall og 
lignende næringsavfall som er 
forberedt til ombruk eller 
materialgjenvunnet 

  

Andel bygg- og anleggsavfall som 
er forberedt til ombruk eller 
materialgjenvunnet 

  

4.5 Eksponering av 
mennesker og miljø 
for radioaktiv 
forurensning skal 
holdes så lav som 
mulig 

Nivåer av radioaktiv forurensning 
i miljøet 

  

Utslipp av radioaktive stoffer   
Mengde radioaktivt avfall med 
ukjent disponering 

  

4.6 Å 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  

Utviklingen i 
årsmiddelkonsentrasjonen for 
PM10, med fokus på de stedene 
der verdiene overskrider nivå 
sett på som trygg luft. 

   

Utviklingen i 
årsmiddelkonsentrasjonen for 
PM 2,5, med fokus på de stedene 
der verdiene overskrider nivå 
sett på som trygg luft. 
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Utviklingen i 
årsmiddelkonsentrasjonen for 
NO2, med fokus på dee stader 
der verdiene overskrider nivå 
sett på som trygg luft. 

   

4.7 Støyplagen skal 
reduseres med 10 
prosent innen 2020 i 
forhold til 1999. 
Antallet personer som 
er utsatt for over 38 
dB innendørs støynivå 
skal reduseres med 30 
prosent innen 2020 i 
forhold til 2005. 

Samlet støyplage (SPI) fra alle 
kartlagte kilder   

   

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

  

Resultatområde Nasjonale mål Indikatorer Merknad Justert for 
2022  

Klima 
  

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

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

  

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 mål om å bli et 
lavutslippssamfunn i 
2050 

Status og utvikling i utslipp av 
klimagasser fordelt på sektorer 

   

5.5 Medvirke til at 
redusert og reversert 
tap av tropisk skog gir 
et mer stabilt klima, 
mer bevart 
naturmangfold og mer 
bærekraftig utvikling. 

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

 
Nasjonalt 
mål endret i 
Prop. 1 S 
2020-2021 

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 

   
  

Resultatområde Nasjonale mål Indikatorer Merknad Justert for 
2022 

Polarområdene 
  

6.1. Omfanget av 
villmarkspregede 

Status og utvikling i areal av 
villmarksområder på Svalbard 
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områder på Svalbard 
skal holdes ved lag, og 
naturmangfoldet 
bevares tilnærmet 
upåvirket av lokal 
aktivitet 

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. 

   

  
  
  
  
  

6.2 De 100 viktigste 
kulturminnene og 
kulturmiljøene på 
Svalbard skal sikres 
gjennom forutsigbar 
og langsiktig 
forvaltning 

Indikator for kunnskapsgrunnlag 
– Oppdatering i Askeladden, 
risiko- og tilstandsvurdering, 
etablering av forvaltningsmål. 

 Ferdigstilles 
for 
godkjenning 
ila. 2021 
 

Indikator for tilsyn av 
kulturminner og kulturmiljø. 

 Ferdigstilles 
for 
godkjenning 
ila. 2021 
 

Indikator for tap av kulturminner 
og kulturmiljø. 

 Ferdigstilles 
for 
godkjenning 
ila. 2021 

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

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. 
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