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Supplerende tildelingsbrev 2021 ang. midler til lønnsoppgjøret, 
havforvaltningsplaner, ikke-høstbart vilt og Tana, samt ang. oppdrag 
økosystem på land 
I dette supplerende tildelingsbrevet tildeles Miljødirektoratet midler som følge av 
lønnsoppgjøret 2021 samt nye midler til havforvaltningsplanene og arbeidet med ikke-
høstbart vilt. Samtidig gis nærmere føringer for eventuelt tilskudd til Tana Fiskeforvaltning og 
nytt oppdrag angående prosess for oppfølging av klassifiseringen av hovedøkosystemene på 
land.   
 
 
Tildeling av midler 
 
Lønnskompensasjon på 12,76 mill. kroner, kap. 1420 post 01 
Vi viser til vedlagt brev fra Finansdepartementet av 24.9.21 der Klima- og 
miljødepartementet (KLD) blir meddelt fordelingen av kompensasjonen for lønnsoppgjøret 
2021. Kap. 1420 post 01 mottar iht. denne fordelingen 12,76 mill. kroner. Midlene tildeles 
direktoratet.  
 
 
Havforvaltningsplanene, økning 0,710 mill. kroner, kap. 1400 post 21 
Vi viser til supplerende tildelingsbrev av 19.01.21 der Miljødirektoratet ble tildelt 2 mill. kroner 
over kap. 1400 post 21 til helhetlig havforvaltning med prosjektnummer 21630100.  
Departementet viser videre til henvendelse fra direktoratet om behov for ekstra midler til 
arbeidet i forbindelse med det faglige grunnlaget for de helhetlige forvaltningsplanene for 
havområdene (SVO/sårbarhet)). Miljødirektoratet tildeles med dette ytterligere 0,710 mill. 
kroner over kap. 1400 post 21 slik at samlet ny tildeling blir 2,710 mill. kroner.  
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Det forutsettes at utbetalingene tas med i de ordinære kassarapportene til Direktoratet for 
økonomistyring (DFØ), samt at det rapporteres til KLD på forbruk 
pr. 31.12.21 innen 08.01.22.  
 
Midlene er ikke overførbare til neste budsjettår, og eventuelle overskridelser kan ikke 
påregnes dekket. Direktoratet må påse at belastningen av angjeldende post holder seg 
innenfor tildelingen når eventuell arbeidsgiveravgift er inkludert. 
 
 
Ikke-høstbart vilt, kap. 1140 postene 21 og 71 
Vi viser til vedlagt brev fra Landbruks- og matdepartementet av 23.06.21 der KLD gis en 
økning i belastningsfullmakten LMD ga oss 04.01.21 til ikke-høstbare viltressurser. 
Fullmakten av 04.01.21 ble tildelt direktoratet i brev fra KLD av 19.01.21.  
Økningen nå skjer grunnet endringer i bevilgningene under kap. 1140 postene 21 og 71 ifm. 
revidert nasjonalbudsjett, jfr. Prop. 195 S (2020–2021) Tilleggsbevilgninger og 
omprioriteringer i statsbudsjettet 2021, jf. Innst. 600 S (2020–2021).  
 
Landbruks- og matdepartementets belastningsfullmakt til Klima- og miljødepartementet for 
2021, av 4. januar 2021, endres etter Stortingets siste budsjettvedtak som følger:  
 
Kapittel 
 

Post 
 

Benevning 
 

(i kroner) 
 

1140 
 

 Høstbare viltressurser – forvaltning og 
tilskudd til viltformål (Viltfondet) m.m. 

 

 21 
 

Spesielle driftsutgifter (øker med 0,75 mill. 
kroner, fra 3 280 200 til 4 030 200) 
 

4 030 200 
 

 71 
 

Tilskudd til viltformål (øker med 0,45 mill. 
kroner, fra 5 291 700 til 5 741 700) 
 

5 741 700 
 

 
KLDs tildeling til Miljødirektoratet endres i tråd med dette.  
 
 
Føringer for eventuelt tilskudd til Tana fiskeforvaltning (TF) 
Som følge av at det ikke ble åpnet for laksefiske i Tanavassdraget i 2021, har 
Tanavassdragets fiskeforvaltning fått sine inntekter kraftig redusert. Med utgangspunkt i TFs 
budsjett for 2021 ble Miljødirektoratet i brev av 24.06.21 bedt om å sette av inntil 4 mill. 
kroner over kap. 1420 post 70 til en eventuell utbetaling av tilskudd til TF. En slik utbetaling 
av tilskudd må være basert på søknad fra TF, hvor det blir dokumentert og redegjort for 
utgifter og tapte inntekter med utgangspunkt i budsjettet TF vedtok 23. mars, før stansen i 
laksefisket ble vedtatt. Tilskuddet kan være på inntil 4 mill. kroner. Søknad med 
dokumentasjon må være Miljødirektoratet i hende innen 15. november 2021. 
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Nytt oppdrag - forslag til prosess for oppfølging av klassifiseringen av 
hovedøkosystemene på land 
KLD viser til at det følger av Meld. St. 14 (2015–2016) Natur for livet — Norsk handlingsplan 
for naturmangfold (naturmangfoldmeldingen) og Stortingets behandling av denne at 
regjeringen vil fastsette mål for hvilken tilstand som skal opprettholdes eller oppnås i norske 
økosystemer, og ta sikte på en forvaltning basert på definerte mål for økologisk tilstand.  
 
I Meld. St. 40 (2020 –2021) Mål med mening – Norges handlingsplan for å nå 
bærekraftsmålene innen 2030 vises det til naturmangfoldmeldingen, og arbeidet med å sette 
tverrsektorielle, nasjonale mål for økologisk tilstand for alle økosystemene, og innrette 
forvaltningen i henhold til disse. Det nevnes at regjeringen er i gang med å gjøre dette, og at 
det blant annet nylig er vedtatt en naturstrategi for våtmark. 
 
I tildelingsbrev til Miljødirektoratet for 2021 er det tatt inn følgende prioritering innen 
resultatområde naturmangfold: "Naturen blir forvaltet helhetlig, også på tvers av sektorer." 
(P6). Videre er det i tildelingsbrevet og overordnede prioriteringer for Miljødirektoratet i 2021 
blant annet nevnt at "De nasjonale målene for naturmangfold krever også endring og 
omstilling. Naturmangfoldmeldingen er fortsatt det viktigste strategiske grunnlaget for 
arbeidet med å ta vare på naturmangfold. For å ta vare på økosystemene og den mest 
truede naturen må vi vri tilnærmingen fra å fokusere på enkeltarter og enkeltområder til å ha 
et mer helhetlig blikk på de viktige sammenhengene i naturen, og vi må i større grad se 
forvaltningen innen ulike sektorer i sammenheng. Miljødirektoratet skal derfor prioritere 
innsatsen for en helhetlig og økosystembasert naturforvaltning. I dette arbeidet er utvikling av 
et system for forvaltning basert på tilstandsvurderinger og tverrsektorielle forvaltningsmål 
sentralt." 
 
Departementet viser til arbeidet med fagsystemet for økologisk tilstand og de første 
nasjonale vurderingene av økologisk tilstand i noen av hovedøkosystemene som ble fullført i 
år.  
 
KLD ber om at Miljødirektoratet foreslår en fremgangsmåte for hvordan vurderingene av 
tilstanden i økosystemene kan brukes for å sette mål. Det finnes et eksempel på hvordan 
dette tidligere er gjort i naturstrategien for våtmark. Det bes om en fremgangsmåte som kan 
brukes på flere økosystem. Fremgangsmåten bør inneholde beskrivelse av hovedtrekkene i 
hvordan tilstandsmålet kan settes og hva som trengs av informasjon for å gjøre det.   
 
Videre ber vi direktoratet vurdere hvorvidt fagsystemet for økologisk tilstand kan brukes, evt. 
med justeringer, som et kunnskapsgrunnlag for å innrette innsatsen mot å nå målet om 15 
prosent restaurering som ble varslet i naturmangfoldmeldingen og som Stortinget sluttet seg 
til.  
 
Frist for en første vurdering er 01.02.22. 
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Med hilsen 
 
 
Lene Lyngby (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Bjørn Vesten 
seniorrådgiver 
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0030 OSLO 

 
 
 
 
 Offl. § 14 første ledd 

Deres ref Vår ref Dato 
 20/201 -   24.09.2021 

 

Statsbudsjettet 2021 Lønnskompensasjon 2021 
 
Ved Stortingets behandling av Innst. 664 S (2020–2021), jf. Prop. 209 S (2020–2021) 
Endringar i statsbudsjettet 2021 under Finansdepartementet og Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege 
tariffområdet 2021 m.m.), fikk Finansdepartementet fullmakt til å fordele bevilgningen 
under kap. 2315 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet, post 01 
Driftsutgifter, på de av departementenes poster som har lønnsbevilgning. 
 
På grunnlag av opplysninger utarbeidet av Kommunal- og moderniserings-
departementet, har Finansdepartementet beregnet virkningen av lønnsoppgjøret i 2021 
på de budsjettpostene i statsbudsjettet for 2021 som skal kompenseres for oppgjøret. 
For Klima- og miljødepartementet utgjør dette 23,7 mill. kroner. Finansdepartementets 
fordeling av samlet kompensasjon for Klima- og miljødepartementet i statsbudsjettet for 
2021 fremgår av tabellen nedenfor. 
 
Kap. Post Benevnelse Beløp (i 1000 

kroner) 
1400 01 Klima- og miljødepartementet 4 354 
1411 01 Artsdatabanken 555 
1420 01 Miljødirektoratet 12 760 
1423 01 Radioaktiv forurensning i det ytre miljø 284 
1429 01 Riksantikvaren 2 274 
1471 01 Norsk Polarinstitutt 2 390 



Side 2 

1474 01 Fram – Nordområdesenter for klima- og 
miljøforskning 

5 

1482 01 Internasjonale klima- og utviklingstiltak 1 123 
  Sum  23 745 

 
Økningen under den enkelte post vil bli innarbeidet i kolonnen for bevilgning i det 
trykte statsregnskapet. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Anders T. M. Knutsen  e.f. 
avdelingsdirektør 
 

Siril Kvam 
underdirektør 

 
 
Kopi: Riksrevisjonen 
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Statsbudsjettet 2021 - Justering av belastningsfullmakt Kap. 1140 
Haustbare viltressursar - forvaltning og tilskott til viltformål (Viltfondet) 
m.m. 

Vi viser til belastningsfullmakt fra Landbruks- og matdepartementet av 4. januar 2021 til 

Klima- og miljødepartementet. 

 

Stortinget behandlet 18. juni 2021 Prop. 195 S (2020–2021) Tilleggsbevilgninger og 

omprioriteringer i statsbudsjettet 2021, jf. Innst. 600 S (2020–2021). 

 

Stortingets behandling av proposisjonen medfører endringer i inntektsbevilgningen under 

Kapittel 5576, post 72, og utgiftsbevilgningene under Kapittel 1140, post 21 og 71: 

 

Kap. 5576 Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet 

Post 72 Jeger- og fellingsavgifter 

Inntektene økes med 8,0 mill. kroner.  

 

Kap. 1140 Høstbare viltressurser – forvaltning og tilskudd til viltformål (Viltfondet) 

m.m. 

Post 21 Spesielle driftsutgifter 

Bevilgningen økes med 5,0 mill. kroner.  

 

Post 71 Tilskudd til viltformål, kan overføres 

Bevilgningen økes med 3,0 mill. kroner.  

 

Utgiftsbevilgningen på kapittel 1140, post 21 og 71, fordeles mellom høstbare (85 pst.) og 

ikke høstbare viltressurser (15 pst.). Økte bevilgninger får dermed følger både for tildelte 

Klima- og miljødepartementet 

Postboks 8013 Dep 

0030 OSLO 
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midler fra Landbruks- og matdepartementet og for tildelte midler fra Klima- og 

miljødepartementet.  

 

Landbruks- og matdepartementets belastningsfullmakt til Klima- og miljødepartementet for 

2021, av 4. januar 2021, endres etter Stortingets siste budsjettvedtak som følger 

(oppstillingen nedenfor viser bare poster med endring):  

 

Kapittel Post Benevning (i  kroner) 

1140  Haustbare viltressursar – forvaltning og 

tilskott til viltformål (Viltfondet) m.m. 

 

 21 Spesielle driftsutgifter (øker med 0,75 mill. 

kroner, fra 3 280 200 til 4 030 200) 

4 030 200 

 71 Tilskott til viltformål (øker med 0,45 mill. kroner, 

fra 5 291 700 til 5 741 700) 

5 741 700 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Pål Vidar Sollie (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Nils Steinar Bø 

fagdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

 

Riksrevisjonen 
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