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Supplerende tildelingsbrev 2020 Justering av belastningsfullmakt kap 
1140 fra LMD mv 
 
I dette supplerende tildelingsbrevet meddeles Miljødirektoratet justering av 
belastningsfullmakt kap 1140 Høstbare ressurser – forvaltning og tilskudd til viltformål 
(viltfondet m.m.), tildeling av midler til oppdrag om metodikk for å vurdere størrelse på 
influensområde ved ulike typer nedbygging av natur, tildeling av midler til oppfølging av 
prosjekt om massehåndtering og anmodning om utbetaling av saksomkostninger til Mowi 
ASA. 
 

1. Justering av belastningsfullmakt kap 1140 Høstbare ressurser – 
forvaltning og tilskudd av viltformål (Viltfondet m.m.) 

 
Som følge av Stortingets behandling av Prop 117 S (2019-2020) Tilleggsbevilgninger og 
omprioriteringer i statsbudsjettet 2020 (RNB) ble bevilgningen på kap. 1140 post 71 Tilskudd 
til viltformål satt ned med 9 mill. kroner grunnet forventning om lavere inntekter fra Jeger- 
og fellingsavgifter i 2020. I og med at bevilgningen på kap. 1140 post 71 fordeles med 85 pst. 
til høstbare viltressurser og 15 pst. til ikke høstbare viltressurser får denne endringen følger 
for midler som tildeles Miljødirektoratet fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) via 
Klima- og miljødepartementet (KLD). LMDs belastningsfullmakt til KLD endres fra 6 191 700 
kroner til 4 841 700 kroner. KLD oversender med dette den justerte fullmakten fra LMD. 
Brevet fra LMD til KLD følger vedlagt.  
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2. Midler til oppdrag om metodikk for å vurdere størrelse på 
influensområdet ved ulike typer nedbygging av natur 

 
Nedbygging av natur medfører forringing av natur og tap av økosystemtjenester. Nedbygging 
av arealer er den viktigste trusselen mot naturmangfoldet i Norge, og bidrar også til utslipp 
av klimagasser. KLD ber direktoratet om å vurdere og gi anbefalinger om en metodikk for å 
avgrense størrelsen på arealet som ved ulike typer nedbygging vil få en vesentlig reduksjon/ 
forringelse av økosystemtjenester (influensområdet). Vurderingene bør knyttes til 
miljøulempene ved ulike typer nedbygging som for eksempel veiutbygging, hytteutbygging, 
etablering av et boligområder eller andre typer nedbygging av naturarealer. Det skal 
gjennomføres et oppstartmøte mellom departementet og direktoratet før arbeidet starter. 
 
KLD tildeler 700 000 kroner på kap. 1400 post 21 til arbeidet, med prosjektnummer 
20380211. Midlene må være brukt innen utgangen av 2020. Anbefalinger om metodikk kan 
ferdigstilles i 2021 etter nærmere avtale med departementet.  
 

3. Tildeling av midler til prosjekt om massehåndtering  
 

KLD tildeler 500 000 kroner til oppfølging av det tverrsektorielle prosjektet 
"massehåndtering". Midlene tildeles på kap. 1400 post 21, med prosjektnummer 
20620300.  
 

4. Anmodning om utbetaling av saksomkostninger til Mowi ASA 
 

KLD har behandlet saken om omgjøring av vedtak om tilbakekalling av utslippstillatelse for 
lokaliteten "Rørskjæran" i Vega kommune. Mowi ASA krevde inndekning av 
saksomkostningene på 127 486 kroner etter Forvaltningslovens § 36.  KLD har gitt Mowi ASA 
medhold i kravet. KLD ber Miljødirektoratet utbetale omkostningskravet på 127 486 kroner 
til Mowi ASA så raskt som mulig. Utbetalingen skal skje til Wikborg/Reins klientkonto 
5205.06.70007, merket saksnummer 203197-136. 
 

5. Orientering om utbetaling fra Klimapakke - biologisk mangfold   
 

Det vises til mail av 25. august fra KLD (ved Marie Haraldstad) til Miljødirektoratet (ved Aina 
Holst) om utbetaling av 3 750 00 kroner fra Klimapakke - biologisk mangfold. Som det går 
fram av mailen fra 25. august skal midlene gå til konkrete prosjekter på biologisk mangfold i 
regi av Naturpanelet og TSU på følgende måte:  

1. Støtte til Naturpanelets utredning om "transformative change" 
2. Pilotarbeid for å opprette et IPBES "Community of practice" for samfunnsvitere, med 

mål om å få større deltakelse av samfunnsvitere fra alle regioner. 
3. Styrke engasjement og deltagelse av interessegrupper (stakeholders) i Naturpanelets 

arbeid og i andre relevante globale konvensjoner på miljøområdet som Naturpanelet 
bidrar til 
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4. Styrke nasjonal og subregional kompetanse og kapasitet for å fremme samspill 
mellom forskning og politikkutforming (science-policy interface) på miljøområdet 
samt evnen til å implementere internasjonale avtaler og konvensjoner om biologisk 
mangfold  

5. Styrke deltagelse av unge aktører i Naturpanelets arbeid og prosesser 
 

Belastningsfullmakt fra Utenriksdepartementet med ytterligere detaljer om kriterier var 
vedlagt mailen. Fullmakten vedlegges også her. 
 
I samråd med Miljødirektoratet ble midlene tildelt per bankoverføring i august 2020.  Saken 
inngår i dette supplerende tildelingsbrevet kun som en orientering. 
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