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1. INNLEDNING 
Det vises til Prop. 1 S (2009-2010). Tildelingsbrevet for 2010 tar for seg de oppgaver 
departementet spesielt ønsker å framheve, nye oppgaver, samt konkrete oppdrag som etaten 
skal prioritere i 2010.   
 

2. STRATEGISKE UTFORDRINGER OG MÅL 

2.1 Miljømyndighetenes overordnete strategier og prioriteringer 
Miljøpolitikken er basert på prioriteringene i Prop. 1 S (2009-2010) og regjeringsplattformen. 
Prioriteringene i budsjettproposisjonen er gjengitt i innledningskapitlet i. Det legges opp til en 
fortsatt offensiv miljøpolitikk med ytterligere budsjettvekst i 2010. 
 
Vi må fortsatt ha fleksibilitet i organisasjonen og raskt kunne bidra i arbeidet med eventuelt å 
sette inn flere motkonjunkturtiltak i Norge hvis det skulle bli behov for det.  
 
Det skal legges stor vekt på informasjons- og kompetanseoppbygging i departementet og 
etatene. Miljøforvaltningen skal fremstå som en attraktiv arbeidsplass med utfordrende og 
interessante oppgaver og store muligheter for egenutvikling.  
 
De viktigste langsiktige miljøutfordringene som både må ha et nasjonalt og et internasjonalt 
fokus er knyttet til klima, ivaretakelse av naturens mangfold og reduksjon i miljøgifter. Når 
det gjelder klima og naturmangfold må avdelingene i Miljøverndepartementet og etatene sette 
av betydelige ressurser og sørge for stor grad av fleksibilitet i tråd med framdriften i arbeidet. 
Avdelingene og etatene må også se de to områdene i sammenheng. 
 
I 2010 skal det særlig legges vekt på å: 

• Synliggjøre og markedsføre miljøspørsmål i sammenheng med økningen i 
miljøbudsjettet. En styrket satsing på formidling bør skje innenfor de enkelte 
arbeidsområdene. 

• Følge opp klimameldingen, klimaforliket, herunder de sektorvise 
klimahandlingsplanene og vår rolle i klimasatsingen nasjonalt. En ny internasjonal 
klimaavtale nødvendiggjør en revisjon av nasjonale mål og virkemidler og en ny 
vurdering av hvordan Norges samlede innsats bør innrettes for å bidra best mulig til å 
redusere de globale utslipp av klimagasser. Gjennom blant annet oppfølging av Klima- 
og forurensningsdirektoratets utredning av tiltak og virkemidler mot 2020 (Klimakur), 
skal det legges fram en vurdering av klimapolitikken og behov for endrede virkemidler, 
herunder de sektorvise klimahandlingsplanene for Stortinget. I klimapolitikken skal 
miljøforvaltningen i et globalt perspektiv trappe opp arbeidet med skogtiltak i 
utviklingsland for å redusere utslipp av klimagasser. I tillegg skal vi arbeide aktivt i alle 
internasjonale prosesser på klimaområdet, og være en pådriver i den internasjonale 
oppfølgingen av klimatoppmøtet i København i 2009. Arbeidet for å tilpasse Norge til 
kommende klimaendringer skal styrkes, blant annet gjennom oppfølging av 
tilpasningsutvalget og konkret handlingsplan for alle sektorer. Klimatiltak som også har 
positive effekter for naturmangfold og andre viktige miljøverdier skal prioriteres, og 
gode metoder for disse avveiningene skal utvikles i et samarbeid mellom direktoratene 
(Direktoratet for naturforvaltning/Klima- og forurensningsdirektoratet). Særlig vil dette 
være aktuelt i forbindelse med oppfølgingen av Klimakur og arbeidet med en vurdering 
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av klimapolitikken. Tidligere Statens forurensingstilsyn er blitt endret til Klima- og 
forurensningsdirektoratet.  

• Ivareta og ha et spesielt fokus på oppgaver i nordlige og polare områder, fordi disse 
områdene er spesielt sårbare. Målet er at Norge skal være verdensledende på kunnskap 
om klima og is.  

• 2010 er FNs internasjonale år for naturens mangfold. Nye globale mål for 
naturmangfold skal vedtas av partsmøte for FNs konvensjon om biologisk mangfold i 
2010. Arbeidet med å få på plass et internasjonalt ”naturpanel” på lik linje med 
klimapanelet blir viktig. Å sikre naturmangfoldet er høyt prioritert på departementets 
budsjett for 2010. Det blir en særlig viktig oppgave å operasjonalisere/implementere 
naturmangfoldloven, og bruke den aktivt. Ordningen med ”utvalgte naturtyper” og 
”prioriterte arter” vil stå særlig sentralt i oppfølgingen av loven, og det blir viktig å 
samordne dette med det pågående arbeidet med handlingsplaner for truete arter og 
naturtyper. For å sikre naturmangfoldet i våre verneområder, vil innsatsen knyttet til 
forvaltning og skjøtsel bli et hovedfokus i arbeidet framover. Den nye ordningen for 
lokal forvaltning for verneområder skal etableres i 2010. Opprettelsen av blant annet 
nasjonalparkstyrer og ansettelse av nasjonalparkforvalter blir et viktig ledd i arbeidet 
med å sikre en lokal enhetlig og kunnskapsbasert forvaltning i verneområdene. 
Nasjonalparkplanen og de fylkesvise verneplanene skal i hovedsak sluttføres i 2010. 
Hovedfokuset i arbeidet med nytt vern vil være skogvern og gjennomføring av marin 
verneplan. Arbeidet med å følge opp eksisterende vannforvaltningsplaner og utvikle nye 
forvaltningsplaner for resten av vannområdene (80 % av vannområdene gjenstår), skal 
prioriteres høyt. Andre viktige prioriteringer er videreføring av arbeidet med helhetlige 
forvaltningsplaner for havområdene, herunder å følge opp forvaltningsplanen for 
Barentshavet-Lofoten og utvikle en forvaltningsplan for Nordsjøen, tiltak for å hindre 
negative effekter av fremmede skadelige arter, oppfølging av markaloven og tiltak for å 
bedre kunnskapsgrunnlaget. Stortinget skal innen utgangen av 2010 inviteres til et bredt 
forlik om bestandsmål for ulv og bjørn. I tillegg skal en rekke andre elementer i 
rovviltpolitikken gjennomgås og justeres.   

• Arbeide for å finne en god balanse mellom produksjon av fornybar energi av hensyn til 
klimautfordringen og å sikre beskyttelse av naturens mangfold.   

• Bidra til god balanse mellom behovene for en samordnet areal- og transportutvikling 
med konsentrert arealutnytting og fortetting, og hensyn til områder og sammenhenger i 
grønnstrukturen i byer og tettsteder. 

• Styrke arbeidet for å redusere utslipp av miljøgifter. Oppfølging av Miljøgiftsutvalget 
skal legge til rette for tiltak, slik at målet om å stanse alle utslipp av miljøgifter innen 
2020 nås. Det skal arbeides for bedre produktmerking. Arbeidet med opprydding i 
forurenset jord og i sjøbunn har høy prioritet. Handlingsplanen skal gjennomføres og 
videreutvikles. Tilsynet med farlig avfall skal styrkes.  

• Det skal fortsatt være sterk satsing på istandsetting, forvaltning, vern og bruk av 
kulturminner og kulturmiljøer og tapet av kulturminner skal minimaliseres innen 2020. 
For å møte kritikken fra Riksrevisjonens forvaltningsrapport, skal arbeidet med å sikre 
god kartlegging, overvåking og rapportering om utvikling og tilstand på fredete og 
verneverdige bygninger prioriteres. Dette gjelder også arbeidet med å sammenfatte og 
oppdatere registre og styringsdata. 
Bevaringsprogrammene, med økt satsing på bevaringsprogrammet for tekniske og 
industrielle kulturminner, verdensarv og ruiner, blir spesielt viktig i 2010. I tillegg skal 
Riksantikvaren vurdere tiltak mot spekulativt forfall, planlegge andre fase i 
verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet, sikre økt kunnskap om arkeologiske 
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kulturminner som kommer fram i dagen på grunn av nedsmelting av breer og fonner i 
høyfjellet som en følge av klimaendringer. Utarbeidelse av en samlet strategi for å 
forbedre kulturminneforvaltningen i tråd med Riksrevisjonens rapport skal gis særlig 
prioritet.  

• Norges deltakelse i EXPO 2010 i mai i Shanghai med fokus blant annet på klima, 
naturmangfold, miljøteknologi og institusjonsbygging fordrer bred innsats fra 
miljøforvaltningen. 

Planlegging etter plan- og bygningsloven skal bli et bedre redskap for utviklingen av 
samfunnet, og sikre at bærekraftsperspektivet ligger til grunn for planleggingen. 
Miljøforvaltningen skal bidra til å styrke miljøkvaliteter i landskapet og rettlede kommunene 
og følge opp Den europeiske landskapskonvensjonen. 

Miljøforvaltningen skal bidra til satsingen Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK), en 
satsing som startet opp høsten 2009 i regi av Kommunal- og regionaldepartementet. 

Vi skal bidra til mer helhetlig satsing for miljøvennlig transport og en ytterligere samordning 
av areal- og transportpolitikken i by- og tettstedområdene. Plan- og bygningsloven skal 
brukes aktivt for å redusere utslippene av klimagasser fra transport- og byggsektoren. 

Det felles elektroniske kartgrunnlaget skal forbedres. Et viktig fokus i 2010 blir å se 
infrastrukturen for geografisk informasjon i Det europeiske felleskapet (INSPIRE) og Norge 
digitalt i sammenheng med videreutviklingen av areal- og miljødata. Arbeidet med de tre 
europeiske initiativene INSPIRE, jordobservasjon (GMES- Global Monitoring for 
Environment and Security) og rapporteringen av miljøinformasjon (SEIS – Shared 
Environmental Information) skal sees i sammenheng. Det skal føres en offensiv arealpolitikk 
som ivaretar viktige miljøhensyn. Strandsonen, fjellområdene, bymarker og grøntområder i 
byene vil ha spesiell oppmerksomhet. Programmet ”Livskraftige kommuner” fases ut i 2010 
og det blir rettet spesielt fokus på tiltak som kan styrke kompetansen i kommunene, blant 
annet for nye krav knyttet til klima, Plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven. 
Programmet ”Framtidens byer” skal videreutvikles og det skal sees på koblingen mellom 
programmet Klimaløftet og kommunesatsingen.  
 
Arbeidet med miljødata, både internt i miljøforvaltningen og i forhold til sektorene, skal 
intensiveres. Plan- og arealdata inngår i dette. Det skal foretas evaluering av hvordan 
miljødatasamordningen fungerer i dag, og med dette som utgangspunkt utvikles en plan for 
det videre arbeid med miljødata. Norge digitalt og IKT-kompetansen i Kartverket blir viktig. 
På bakgrunn av de behovene som vil komme til uttrykk i mer langsiktige planer for miljødata 
og IKT-samordning, vil en mer omfattende omlegging av ansvar og roller bli vurdert.  
 
Det skal være god sammenheng mellom kart- og miljødata, nøkkeltall og temainformasjon i 
Miljøstatus.   
 
Forskning og overvåking skal følges aktivt opp, slik at vi får den kunnskapen som vi har mest 
bruk for og utnytter den på en effektiv og konstruktiv måte i utviklingen av miljøpolitikken. 
Kartleggingsrapporten ”Katalog over miljøforvaltningens kunnskapsbehov for perioden 2010-
2014” skal brukes konstruktivt og tidsnok i arbeidet med å spisse problemstillingene og 
kunnskapsbehovene. Det legges stor vekt på at resultatene fra forskningen blir formidlet på en 
hensiktmessig og forståelig måte. 
 
For å nå de nasjonale og internasjonale miljømålene må miljøpolitikken i større grad bli en 
vesentlig del av andre departementers prioriteringer. Vår rolle som pådriver i dette arbeidet 
skal prioriteres høyere.  
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Miljøverndepartementet og etatene skal ivareta en pådriver- og informasjonsrolle som sikrer 
best mulig oppslutning og interesse for miljø og arbeide for mer bærekraftig produksjon og 
forbruk, holdnings- og adferdsendringer, grønnere leveransekjeder og mer miljøvennlige 
investeringer.  
 
Departementet arbeider for tiden med to grep for å styrke sin pådriver- og informasjonsrolle. I 
et kommunikasjonsprosjekt vil departementet søke å finne fram til en bedre og mer samordnet 
kommunikasjonsstrategi for miljøforvaltningen. Her vil en særlig ha fokus på synergieffekter 
og hvordan vi kan ta i bruk nye virkemidler. I et annet prosjekt som foreløpig har fått 
arbeidstittelen ”Sammen om miljø”, vil en legge vekt på å gjøre miljøpolitikken mer relevant 
for folk flest. Det vil legges vekt på å invitere folk til selv å være med på å gjøre Norge til en 
miljønasjon. På den måten vil en kunne supplere den større miljøpolitikken med det lille og 
gjennom det lille få til mer av det større.  
 
Av mer konkrete informasjonsoppgaver det må settes av ressurser til, nevnes: 

• Miljømobilisering og kommunikasjon rettet mot flere målgrupper 
• Fotoweben 
• Klimaløftet 
• Naturmangfold og markeringen av FNs naturmangfoldår 
• Forbrukerinformasjon om miljøgifter 
• Prosjektet ”Den naturlige skolesekken” skal styrkes og videreføres i utvalgte 

kommuner.  
 
Prinsippene i revidert etatsstyringshefte skal gjennomføres på alle nivå i 
Miljøverndepartementet og etatene. Hovedansvarlig fagavdeling i Miljøverndepartementet 
skal løpende følge opp etatenes forbedringspunkter iht. økonomiregelverket, samt arbeid og 
egne tiltak i effektiviserings/forenklingsarbeidet gjennom styringsdialogen. Det skal fortsatt 
legges stor vekt på egnet standardisering på det administrative området.  

Oppgaver som ikke får plass innenfor tilgjengelig ressursramme skal konkretiseres og 
avklares gjennom styringsprosessen.  

Arbeidet som er satt i gang med mål og indikatorer skal resultere i et nødvendig antall mål og 
indikatorer av tilstrekkelig kvalitet og relevans. Målene skal utformes slik at de kan 
etterprøves, og på en egnet måte gjenspeile departementets ulike ansvarsområder. Dette er 
også nødvendig for å få tilstrekkelig utbytte av risikostyringsarbeidet. Utviklingen av nye mål 
og indikatorer skal ha en nær kobling til arbeidet med miljødata. 

Risikoanalysene er i god gjenge, og miljøforvaltningen skal arbeide videre i dette sporet, 
fullføre integreringen i mål- og resultatsstyringssystemet og sørge for å beherske systemet 
fullt ut. De overordnede risikoanalysene som er gjennomført i 2007, 2008 og 2009 skal følges 
opp. I tillegg skal det i 2010 gjennomføres nye overordnede risikoanalyser, jf. samlet oversikt 
nedenfor. Etatene trekkes inn i dette arbeidet, eventuelt i diskusjonen om risikoreduserende 
tiltak.  

Nye risikoanalyser skal gjennomføres på følgende arbeidsmål i 2010. 
Resultatområde 1, underområde 1, Nasjonalt resultatmål 1, Arbeidsmål.6: Etablere et representativt nettverk 
av marine verneområder innen de ulike biogeografiske regionene i kyst- og havområdene gjennom nasjonal 
marin verneplan innen 2012. 
 
Resultatområde 4, underområde 5,Nasjonalt resultatmål 1,Arbeidsmål 1: Medvirke til å nå de nasjonale 
målene for svevestøv ved å sørge for reduserte utslipp fra stasjonære kilder og bedre miljøkvalitet på 
drivstoff,  
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Resultatområde 5, underområde 3, Nasjonalt resultatmål 1, Arbeidsmål 2: Følge opp arbeidet med å 
integrere hensynet til miljø i norsk utviklingssamarbeid, med vekt på miljøforvaltningens ansvarsområde i 
programmet Olje for Utvikling og satsingen Ren Energi for utvikling og Handlingsplanen for miljørettet 
utviklingssamarbeid.  
 

Resultatområde 6, underområde 1, Nasjonalt resultatmål 1, arbeidsmål 10: Sikre god oppfølging av nasjonal 
strandsonepolitikk ved å oppfordre kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn til streng praksis ved 
behandling av dispensasjoner og planer i strandsonen langs sjø og vassdrag. 

 
 

3. KRAV TIL DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING UNDER 
DET ENKELTE RESULTATOMRÅDE 

3.1 Resultatområde 1 Naturens mangfold og friluftsliv 
Prioriterte oppgaver for Direktoratet for naturforvaltning i 2010 
På naturforvaltningsområdet vil 2010 i stor grad bli preget av iverksetting og gjennomføring 
på en rekke områder. Dette omfatter iverksetting av sentrale virkemidler i naturmangfold-
loven og ny modell for forvaltning av verneområder, styrket forvaltning i verneområdene, 
avsluttende gjennomføring av nasjonalparkplanen og fylkesvise verneplaner, 
gjennomføringen av marin verneplan og videreføring av skogvernet.  Oppdatering av 
forvaltningsplanen for Barenthavet-Lofoten og etablering av forvaltningsplaner for flere 
vannområder (vedtatt i 2009) er andre viktige oppgaver.  
 
Alle disse oppgavene er tid- og ressurskrevende. For å bidra til å gjennomføre dem på en god 
måte er bevilgningen til naturforvaltning og friluftsliv økt med totalt ca 150 mill. kroner i 
2010. Det betyr at løftet fra 2009 fortsetter i 2010, og vi får dermed muligheten til å 
konsolidere arbeidet og opprettholde trykket på viktige områder. Det vil også i 2010 bli viktig 
å finne en god fordeling av midlene mellom Direktoratet for naturforvaltning, fylkesmennene, 
kommunene og de frivillige organisasjonene. 
 
Iverksette virkemidler i naturmangfoldloven 
Naturmangfoldloven er et svært viktig virkemiddel i naturforvaltningen, og det er en prioritert 
oppgave å få iverksatt og implementert hele loven så snart som mulig, herunder utarbeide 
forskrifter, handlingsplaner, veiledere og etablere tilskuddsordninger. Direktoratet for 
naturforvaltning skal sammen med fylkesmannen ha hovedansvaret for kursing av alle landets 
kommuner og andre i naturmangfoldloven våren 2010. Kursingen vil blant annet omfatte 
miljøprinsippene, områdevern og ordningene med prioriterte arter og utvalgte naturtyper. 
Dette arbeidet er omfattende og det må settes av tilstrekkelig med ressurser. Direktoratet for 
naturforvaltning skal sikre en god standard for praktisering av naturmangfoldloven, både 
knyttet til egne vedtak og i oppfølgingen av andre sektorers vedtak. Det bør fokuseres spesielt 
på områder hvor vi ut fra dagens erfaringer ser behov for styrking eller klargjøring av 
forvaltningspraksis knyttet til forvaltning av naturens mangfold.  
 
Iverksetting av ny modell for forvaltning av verneområder 
Det skal etableres en ny ordning for lokal forvaltning av verneområder. Implementeringen av 
den nye modellen blir en krevende oppgave. Det skal opprettes forvaltnings-
/nasjonalparkstyre for flest mulig områder som etter kriteriene skal forvaltes etter den nye 
modellen, og det legges opp til en rask oppbygging av sekretariatsordningene for de nye 
styrene. Der forholdene ligger til rette for det vil nye og eksisterende forvaltningsstillinger 
plasseres i lokale kompetansesentre, for eksempel i nasjonalparksentre eller andre 
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informasjonssentre. Direktoratet for naturforvaltning må bistå i implementering av modellen 
blant annet med å opprette styrene og lokalisering og oppbygging av forvaltningsknutepunkt.  
 
Helhetlig og økosystembasert vann- og kystforvaltning 
En helhetlig og økosystembasert vannforvaltning er basert på vannforskriften som 
gjennomfører EUs rammedirektiv for vann. Oppfølgingen av vannforskriften inkluderer også 
operasjonaliseringen av naturmangfoldloven innen vannforvaltning. De forvaltningsplanene 
som til nå er laget gir klare føringer for hva de enkelte vannforvalterne må prioritere. Arbeidet 
med å gjennomføre vannforskriften skal prioriteres høyt, bl. a. ved gjennomføring av 
regionale planer og iverksetting av tiltaksprogram. Oppfølging av sektorene og deres 
tiltaksgjennomføring blir avgjørende. Igangsetting av planarbeid i alle vannområder og faglig 
veiledning til fylkeskommunene skal vektlegges. Fylkeskommunen får rammeoverført friske 
midler blant annet til sin nye oppgave som vannregionmyndighet, og dersom vi får til et godt 
samarbeid mellom fylkesmannen og fylkeskommunen om vannforvaltningen vil dette kunne 
resultere i en ”ny giv” for området.  
 
Helhetlig og økosystembasert havforvaltning 
Direktoratet for naturforvaltning skal være det sentrale kompetanseorganet for å ivareta 
økosystemtilnærmingen i arbeidet med forvaltning av havområdene. Direktoratet for 
naturforvaltning skal innhente, vurdere og sammenstille kunnskap om effekter på de marine 
økosystemene på tvers av sektorene, og gi råd til Miljøverndepartementet om nødvendige 
tiltak. Oppfølgingen av forvaltningsplanen for Norskehavet skal prioriteres høyt. Direktoratet 
for naturforvaltning skal lede dette arbeidet.   
 
Vern av natur, herunder nasjonalparkplanen, skogsvern og marin verneplan 
Nasjonalparkplanen skal gjennomføres i løpet av 2010, og Direktoratet for naturforvaltning 
må legge til rette for at fylkesmennene gjennomfører arbeidet i tråd med framdriftsplanen og 
at verneforslag oversendes Miljøverndepartementet slik at vernevedtak kan gjøres før 
utgangen av 2010. Direktoratet for naturforvaltning skal bistå regjeringsadvokaten i å 
gjennomføre forhandlinger og rettssaker om erstatninger ved vern etter naturmangfoldloven, 
og bistå regjeringsadvokaten i arbeidet med etterslepet i erstatningssaker for nasjonalparker 
og landskapsvernområder fra 2001 – 1. juli 2009.  
Arbeidet med skogvern skal videreføres i tråd med gjeldende føringer. Terskelen for bruk av 
myndighetsstyrt vern er lavere for skog i statsallmenninger enn for privateid skog. GAP-
analysen for vern av ulike naturtyper må følges opp. Den formelle planprosessen for marin 
verneplan ble endelig startet i september 2009, og arbeidet med marin verneplan skal 
prioriteres høyt.  
 
Styrket forvaltning av verneområder 
Dette arbeidet skal prioriteres høyt. Produksjon og oppfølging av forvaltningsplaner, 
skjøtselsplaner, oppsyn, overvåking, konkret skjøtsel, tilrettelegging og informasjon vil 
fortsatt ha hovedfokus. Forvaltningsplaner for de store verneområdene, Ramsarområder og 
områder der verneverdiene er truet, og konkret skjøtsel av disse, skal fremdeles ha høyeste 
prioritet. Det skal legges stor vekt på å etablere god dialog med lokalsamfunn og brukere i 
dette arbeidet. Fylkesmannen og Statens naturoppsyn vil få tildelt ressurser til dette. 
Verdiskapingsprogram for naturarven blir styrket med 10 mill kr, og Direktoratet for 
naturforvaltning skal fortsatt drive dette programmet og samarbeide tett med alle involverte 
aktører. Direktoratet for naturforvaltning/Statens naturoppsyn skal videreføre arbeidet for å 
profesjonalisere og effektivisere naturoppsynet, herunder etablere et samlet grep om 
oppsynstjenesten. En viktig utfordring er det forebyggende arbeidet gjennom informasjon og 
veiledning for å skape forståelse og respekt for gjeldende regelverk. 
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Tiltak for å ta vare på fredete arter, truete arter og naturtyper og ansvarsarter og 
ansvarsnaturtyper 
Arbeidet med å prioritere arter og velge ut naturtyper ved forskrift og utarbeide 
handlingsplaner for disse etter naturmangfoldloven skal prioriteres høyt i 2010. Samtidig må 
arbeidet med handlingsplaner for truete arter/artsgrupper og naturtyper som allerede er i gang 
sluttføres, og oppfølgingen av handlingsplaner om er ferdigstilt må prioriteres høyt.  Det er 
viktig at arbeidet etter naturmangfoldloven og handlingsplaner for truede arter og truede 
naturtyper som er utarbeidet/er i gang ses i sammenheng. Statens naturoppsyns rolle knyttet til 
praktisk feltmessig oppfølging av handlingsplanene skal styrkes. Truete arter og naturtyper 
med handlingsplaner er kandidater til å bli prioriterte arter og utvalgte naturtyper. Det er 
derfor viktig at alle handlingsplaner tilpasses ny naturmangfoldlov. Det skal etableres 
tilskuddsordninger for ”utvalgte naturtyper” og ”prioriterte arter og deres økologiske 
funksjonsområder”. En ny norsk rødliste vil foreligge i 2010. Det er et mål å redusere antall 
truete arter på rødlista. Arbeid for å bedre levekårene for villrein og villaks, og følge opp de 
nasjonale målene for rovvilt skal prioriteres høyt. 
 
Gjennomgang av elementer i rovviltpolitikken 
Stortinget skal innen utgangen av 2010 inviteres til et bredt forlik om bestandsmål for ulv og 
bjørn. I tillegg skal en rekke andre elementer i rovviltpolitikken gjennomgås og justeres. Det 
er viktig at Direktoratet for naturforvaltning setter av ressurser til å bidra i dette arbeidet. 
 
Bedre kunnskapsgrunnlag, herunder kartlegging truete arter og naturtyper, overvåking 
av arter, naturtyper og verneområder, naturindeks, artsprosjekt 
Artsprosjektet for systematisk kartlegging av artene i norsk natur blir styrket med 5 mill. 
kroner. En 1. generasjons naturindeks for hele Norge skal presenteres i løpet av 2010. 
Samtidig skal kartlegging av truete arter og naturtyper, og overvåking av arter, naturtyper og 
verneområder videreføres på samme nivå som i 2009. Statens naturoppsyn vil være en viktig 
aktør i innsamling av overvåkningsdata fra verneområdene. 

Uønsket spredning av fremmede arter 
Direktoratet for naturforvaltning har en viktig rolle i utarbeidelse av forskrifter som 
iverksetter kap IV om fremmede organismer i naturmangfoldloven. Direktoratet for 
naturforvaltning vil også få en viktig rolle i å følge opp regelverket når dette trer i kraft, særlig 
knyttet til behandling av søknader om tillatelse til innførsel av fremmede arter, samt 
forvaltning av forskrift om forbud mot utsetting av utenlandske treslag. Direktoratet for 
naturforvaltning må også påregne noe veiledning og informasjonsarbeid om det nye 
regelverket om fremmede arter. Arbeidet med å følge opp tiltakene i den tverrsektorielle 
nasjonale strategien skal fortsette, både i form av iverksettelse av tiltaksplaner i egen sektor, 
informasjonstiltak og koordinering av andre sektorer og direktorater.  Arbeidet må også sees i 
sammenheng med Nasjonalt program for kartlegging og overvåking på området fremmede 
arter. Statens naturoppsyns rolle i den praktiske oppfølgingen av planene skal styrkes. 
 
Klima og havforsuring  
Det er viktig å øke fokus på økosystemtjenester i arbeidet med forebygging av og tilpasning 
til klimaendringer og havforsuring, herunder dokumentere ulike naturtypers betydning som 
karbonlager og motstandskraft mot klimaendringer. Direktoratet for naturforvaltning har en 
viktig oppgave i å synliggjøre effekter for naturmangfold og andre viktige miljøverdier av 
andre sektorers klimatilpasningtiltak og tiltak som har til hensikt å redusere utslippene av 
klimagasser. I tillegg vil arbeid som aktivt kobler naturmangfold og klima være med på å 
legge føringer for naturforvaltningen. Det er viktig at Direktoratet for naturforvaltning setter 
av ressurser til å bidra i slikt arbeid.  
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Markering av FNs naturmangfoldår og annet internasjonalt arbeid for bevaring av 
naturens mangfold  
2010 er FNs naturmangfoldår og viktige tiltak er å utarbeide nye globale mål for 
naturmangfold etter 2010 og ny strategisk plan for FNs konvensjon om biologisk mangfold 
som skal vedtas på det 10. partsmøtet i oktober 2010 i Japan. Det arbeides med å få på plass et 
internasjonalt naturpanel under UNEP på linje med klimapanelet. Direktoratet for 
naturforvaltning må bidra aktivt i dette arbeidet. Forberedelsene til og gjennomføring av den 
neste internasjonale Trondheimskonferansen om naturens mangfold og OSPARs 
ministerkonferanse skal prioriteres høyt. Direktoratet for naturforvaltning vil få hovedansvaret 
for å gjennomføre markeringen av det internasjonale året for biologisk mangfold, 
Naturmangfoldåret 2010, i Norge.  
 
Motorferdsel i utmark 
Det er viktig å få bedre kontroll med motorferdsel i utmark og vassdrag. Direktoratet for 
naturforvaltning må bidra til utviklingen og iverksettingen av et eventuelt nytt regelverk. 
Statens naturoppsyns innsats bør forsterkes i samarbeid med andre myndigheter.  
 
Aktivt friluftsliv for alle  
Arbeidet med å stimulere og legge til rette for friluftsliv, særlig for nye målgrupper, skal 
styrkes. Det skal spesielt fokuseres på friluftslivets betydning for folks helse med særlig vekt 
på verdien av naturopplevelse og fysisk aktivitet i naturen. Et tett samarbeid med friluftslivets 
organisasjoner er en forutsetning for å lykkes med dette. 
 
Oppfølging av forvaltningsreformen 
2010 er det første året hvor fylkeskommunen får ansvaret for å være vannregionmyndighet, 
og arbeidet med friluftsliv og høstbare arter av vilt og innlandsfisk på regionalt nivå. Det blir 
viktig å etablere god dialog med fylkeskommunene og bidra til at samarbeidet mellom 
fylkeskommunen og fylkesmennene blir så godt som mulig. 
 

Underområde 1 Bærekraftig bruk og beskyttelse av leveområder   
Arbeidsmål 1.1.1 Implementere arbeidsprogram om områdevern fra Konvensjonen om 
biologisk mangfold (vedtatt på COP7 i 2004) ved å etablere nettverk av terrestriske 
verneområder innen 2010.  
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• følge opp den naturfaglige evalueringen av gjennomført vern av ulike naturtyper og 
leveområder for fredede arter,  

• sørge for at det blir laget et forslag til nye områder på Ramsarkonvensjonens liste over 
verdens viktigste våtmarksområder som kan leveres Ramsar-sekretariatet. Forslaget 
skal identifisere, avgrense og beskrive nye Ramsarområder i Norge med sikte på å 
nominere minst 10 områder inn til konvensjonens liste i løpet av 2010.  

• følge opp arbeidet med Emerald Network i Norge, herunder delta på relevante møter i 
Bern-konvensjonen.  

 
Arbeidsmål 1.1.2 Lede og samordne det norske arbeidet under Konvensjonen om biologisk 
mangfold og andre internasjonale konvensjoner som er relevante for å ta vare på ulike 
naturtyper 
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• delta i forarbeid og gjennomføring av internasjonale forhandlingsmøter under CBD, 
særlig møter i vitenskapskomiteen (inkludert europeisk formøte), møte i arbeidsgruppe 
om gjennomføring av konvensjonen (WGRI) og det 10. partsmøtet i oktober 2010 (jf 
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• gjennomføre relevant etterarbeid fra partsmøtet i samråd med Miljøverndepartementet 
og delta i forarbeid og forhandlinger i UNEP om et internasjonalt vitenskapspanel om 
naturmangfold (”naturpanelet”) etter modell av klimapanelet og millennium ecosystem 
assessment, 

• gjennomføre den 6. Trondheimskonferansen, og sikre god formidling av resultatene til 
relevante CBD-møter (særlig SBSTTA 14 i mai), 

• bidra med løpende innspill til CBD sekretariatet - arbeidsdeling og prioritering avtales 
nærmere med Miljøverndepartementet, 

• i tilknytning til markering av Naturmangfoldåret koordinere samarbeidet med andre 
aktører, og som del av en informasjonsstrategi opprette en egen hjemmeside,   

• legge til rette for full rapportering av relevante SEBI-indikatorer under EEA, 
• delta på aktuelle møter i Våtmarkskonvensjonen (Ramsar), som SC 41, STRP 

(vitenskapspanelet) og CEPA, 
• lede det Nordisk-baltiske våtmarksforumet (NorBalWet) 2010-2011, og planlegge og 

gjennomføre den 2. nordisk-baltiske våtmarkskonferansen våren 2010,  
• iverksette prioriterte tiltak i handlingsplanen for kommunikasjon, utdanning, 

bevisstgjøring og informasjon om våtmarker/Ramsarkonvensjonen (CEPA Action 
Plan).  

 
Arbeidsmål 1.1.3 Sluttføre fylkesvise/tematiske verneplaner i løpet av 2010  
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• sluttføre arbeidet med fylkesvise verneplaner slik at de siste vernevedtakene kan fattes 
i løpet av 2010.  

 
Arbeidsmål 1.1.4 Øke skogvernet i tråd med Stortingets behandling av St.meld. nr.24 (2002 – 
2003) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, jf inst. S.nr. 46 (2003 – 2004) 
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• videreføre arbeidet med systematiske naturfaglige registreringer av prioriterte 
skogtyper, 

• videreføre arbeidet med frivillig vern prosesser i privateid skog, og starte nye frivillig 
vern prosesser for inntil 30 km2 produktiv skog. Miljøverndepartementet vil foreta en 
ny vurdering av dette omfanget våren 2010.  

• videreføre arbeidet med vern av skog som eies av Statsskog SF og 
Opplysningsvesenets fond,  

• samordne skogvernarbeidet, herunder arbeidet i fylkesmannsembetene,  
• holde løpende oversikter over status i forhold til gjeldende budsjettrammer, samt gi 

innspill til Miljøverndepartementet om framtidige budsjettbehov, 
• sikre at det meldes oppstart for gjenværende registrerte verneverdige skogområder på 

Statskog SFs og Opplysningsvesenets fond sin grunn. 
 
Arbeidsmål 1.1.5 Gjennomføre nasjonalparkplanen gjennom å opprette 40 nye og utvide 14 
eksisterende verneområder i løpet av 2010 
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• gjennomføre arbeidet med nasjonalparkplanen slik at det kan fattes vernevedtak i 2010 
i henhold til omforent framdriftsplan, 

• følge opp strategiplanen for statens engasjement i arbeidet med nasjonalpark-sentrene 
og bidra til utvikling av en felles profil for nasjonalparksentrene,  

• bidra til utvikling av aktuelle nasjonalpark-/naturinformasjons-/villreinsentere til 
forvaltningsknutepunkt for lokal forvaltning av verneområdene. 
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Arbeidsmål 1.1.6 Sikre et representativt nettverk av marine verneområder innen de ulike 
biogeografiske regionene i kyst- og havområdene gjennom marin verneplan innen 2012 
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• sørge for oppfølging av planprosessen for de 17 første områdene i marin verneplan 
slik at planforslaget for disse områdene kan sendes på offentlig høring i 2010, 

• sørge for oppstart og oppfølging av planprosessen for de resterende av de 36 
områdene til første fase av marin verneplan slik at planforslaget for disse områdene 
kan sendes på høring seinest i 2011.  

 
Arbeidsmål 1.1.7 Sikre at naturverdiene i verneområdene opprettholdes, og redusere truslene 
mot naturverdiene 
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• bidra til å implementere ny forvaltningsmodell i nærmere angitte verneområder. 
Direktoratet for naturforvaltning får eget oppdragsbrev på dette området.  

• videreføre arbeidet med å få på plass forvaltningsplaner i samsvar med 
målbestemmelsen for vern i ny naturmangfoldlov for nasjonalparker og andre større 
verneområder, Ramsarområder og for andre områder der forvaltningsplan er viktig for 
å sikre verneformål og verneverdier, 

• gjennomføre tiltak i de mest skjøtselskrevende verneområdene i tråd med strategi for 
bruk av midler til tiltak i verneområder, herunder områder omfattet av særskilte 
internasjonale forpliktelser, iht bestillingsdialogen mellom fylkesmennene og Statens 
naturoppsyn, 

• sluttføre ”Oppfølgingsprosjektet for verneområder” og prøve ut metodikken i et utvalg 
av pilotområder sommeren 2010. Pilotområdene bør velges blant områder der 
verneverdiene er truet.  

• planlegge en basiskartlegging av verneområder, 
• lage og sette i gang et opplegg for å spre kunnskap om konsekvenser av økt bruk av 

verneområdene til forvaltningsmyndigheter, nasjonalpark-/verneområdestyrer, 
næringsinteresser og nærings- og miljøorganisasjoner, 

• lede gjennomføringen av verdiskapingsprogrammet ”Naturarven som verdiskaper” og 
utvide programmet med noen få prosjekter, 

• bidra i oppfølgingen av regjeringens reiselivsstrategi, blant annet delta i koordinerende 
gruppe for underliggende etater og virkemiddelaktører, 

• videreutvikle arbeidet med naturbasert reiseliv, videreføre arbeidet med 
nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer og utrede konseptet om 
Ramsarkommuner etter mønster av nasjonalparkkommunene,   

• lede arbeidet med å følge opp 5 pilotprosjekt med målstyrt forvaltning i verneområder, 
• gjennom Statens naturoppsyn føre tilsyn med tilstanden i verneområdene og 

gjennomføre kontrolltiltak slik at regelbrudd avdekkes,  
• gjennom Statens naturoppsyn og andre virkemidler arbeide for å fremme områdevern, 

blant annet gjennom råd, veiledning og opplysning, 
• videreutvikle samarbeidet med Riksantikvaren om veiledning, tilsyn med videre om 

kulturminner og kulturmiljøer i verneområdene,  
• i samarbeid med Riksantikvaren utnytte synergieffekter av de to 

verdiskapingsprogrammene, jf oppdragslista. 
 
Arbeidsmål 1.2.1 Sikre de truete naturtypene gjennom ordningen med utvalgte naturtyper 
(naturmangfoldloven) eller andre virkemidler. 
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• bidra i arbeidet med å forberede og etablere ordningen med utvalgte naturtyper,  
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• ferdigstille og iverksette handlingsplaner for naturtyper som fortsatt var under arbeid 
pr 31. desember 2009. For de naturtypene som er aktuelle for ordningen med ”utvalgte 
naturtyper” skal handlingsplanene bringes i samsvar med naturmangfoldloven, 

• starte arbeid med minst 15 nye handlingsplaner for aktuelle ”utvalgte” naturtyper etter 
naturmangfoldloven, 

• gjennom Statens naturoppsyn eller andre relevante aktører følge opp handlingsplanene 
og gjennomføre praktiske tiltak, 

• etablere og drifte ny tilskuddsordning for utvalgte naturtyper sammen med aktuelle 
fylkesmann,  

• samarbeide med og være pådriver overfor andre myndigheter og aktører som skal 
bidra til å ta vare på ”utvalgte naturtyper” og til å redusere presset på truede naturtyper 
som ikke er utvalgte, 

• samarbeide med Riksantikvaren om forvaltningen, herunder skjøtsel, av utvalgte 
naturtyper (jf naturmangfoldloven) som har kulturhistorisk verdi, jf arbeidsmål 1.3.1.  

 
Arbeidsmål 1.2.2 I samarbeid med berørte parter sikre at forvaltningen av vassdrag og 
kystnære marine vannforekomster ivaretar hensynet til biologisk mangfold  
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• anvende naturmangfoldloven side om side med vannforskriften, samordne 
vannforskriften med naturmangfoldloven, spesielt i forhold til kvalitetsnormer 
(klassifiseringssystem) og naturtyper (vanntyper), 

• arbeide for styrke kunnskapsgrunnlaget for bruk av naturmangfoldloven i vann og hav 
gjennom kartlegging, forskning og overvåking, 

• etter nærmere avtale bistå departementet med faglige råd og vurderinger i tilknytning 
til vannkraft, herunder småkraft. 

Det vises for øvrig til resultatområde 3, underområde 1.  
 
Arbeidsmål 1.2.3 Sikre at gjenværende naturområder med urørt preg blir ivaretatt 
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• videreutvikle INON-databasen med sikte på mer kontinuerlig presentasjon av tall og 
kart som viser utviklingen av INON-status, 

• bistå Miljøverndepartementet i dialogen med Landbruks- og matdepartementet om 
INON og skogsveier, 

• bidra til at hensynet til urørt natur blir ivaretatt ved planlegging og gjennomføring av 
ulike tiltak etter plan- og bygningsloven og sektorlover, herunder kraftlinjer, mini- og 
mikrokraftverk og landbruksveier. 
 

Arbeidsmål 1.2.4 Gjennomføre kartlegging med sikte på å etablere en landsdekkende oversikt 
over alle forekomster av de viktigste naturtypene i løpet av 2010, samt kvalitetssikre data fra 
tidligere kartlegging 
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• videreføre kvalitetssikringen av data inn i Naturbase,  
• videreføre et rettet kartleggingsarbeid av naturtyper. Naturtyper som er aktuelle som 

”utvalgte naturtyper” etter naturmangfoldloven skal prioriteres først. 
• etablere effektive systemer for å legge inn og oppdatere data for kartlagte naturtyper i 

Naturbase, 
 
Arbeidsmål 1.2.5 I samarbeid med sektorene gjennomføre et nasjonalt program for 
kartlegging og overvåking av biologisk mangfold (jf St.meld.nr. 21 (2004 – 2005) 
Direktoratet for naturforvaltning skal 
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• bistå Miljøverndepartementet i gjennomføringen av nasjonalt program, herunder 
fungere som sekretariat for programmet, lede arbeidsgrupper under programmet og 
sørge for god informasjon om aktiviteter og resultater i programmet, 

• sørge for at planlagte kartleggingsaktiviteter i programmet gjennomføres etter planen 
og utarbeide begrunnede og prioriterte planer for metode og gjennomføring av 
overvåking for biologisk mangfold, 

• sørge for at kartleggings- og overvåkningsaktivitetene under nasjonalt program er best 
mulig koordinert med databehov og aktiviteter i andre prosesser, deriblant forskrift om 
utvalgte naturtyper, implementering av Vanndirektivet, forskrift om utvalgte 
naturtyper, forvaltningsplaner for verneområder, rapporteringsbehov til EEA, CBD og 
andre internasjonale konvensjoner, 

• bidra til evaluering av fase 2 i det nasjonale programmet, og på denne bakgrunn 
anbefale videre organisering og gjennomføring av programmets aktiviteter etter 2010, 

• gjennomføre informasjonstiltak for å gjøre resultater fra det nasjonale programmet 
kjent i allmennheten. Informasjonstiltak bør knyttes opp mot markeringen av 
Naturmangfoldåret 2010. 

• bidra til at MAREANO-programmet gjennomføres i tråd med styringsgruppens 
føringer og ses i sammenheng med andre relevante tiltak (for eksempel Artsprosjektet 
og Naturindeks),  bl. a. gjennom deltakelse i programgruppe for MAREANO,  

• i den marine kartleggingen (kyst og hav) ha særlig fokus på hvordan de ulike 
nasjonale og internasjonale kartleggingsaktivitene sammen med modelleringsverktøy 
- hver for seg og samlet - kan bidra til tilfredsstillende datagrunnlag. 

 
Arbeidsmål 1.2.6 Videreutvikle datagrunnlaget for Naturindeks for Norge 
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• koordinere og drive arbeidet med Naturindeks for Norge, 
• legge fram en Naturindeks for Norge (hele landet) i løpet av 2010, 
• videreføre arbeidet med Naturindeksen med tanke på en jevnlig oppdatering og 

utgivelse av Naturindeksen ca. hvert 5 år, 
• sikre god samordning mellom pågående kartleggings- og overvåkingsaktiviteter,   
• sikre god formidling av naturindeksen ut til allmennheten, gjerne i tilknytning til 

markeringen av Naturmangfoldåret 2010, 
• bidra til Artsdatabankens drift og utvikling av Artsobservasjoner,  
• delta i styringsgruppen i Artsprosjektet. Direktoratet for naturforvaltning skal særlig 

ivareta miljøforvaltningens interesser, blant annet ved å utnytte eventuelle 
synergieffekter mellom Artsprosjektet og pågående kartleggingsaktiviteter.   

 
Arbeidsmål 1.2.7 Avgrense motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på å minimalisere 
påvirkning på naturmiljø. 
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• videreføre og bidra til gjennomføring av prosjektet for å begrense barmarkkjøringen i 
Finnmark etter nærmere avtale med Miljøverndepartementet,   

• bistå Miljøverndepartementet i arbeidet med å forberede og gjennomførere en 
eventuelt revidering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, 

• iverksette en eventuell revidert lov om motorferdsel i utmark, 
• gi råd, veiledning og informasjon til offentlige myndigheter o.a. om eventuell revidert 

lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, 
• styrke og effektivisere Statens naturoppsyns innsats gjennom målrettede aksjoner i 

samarbeid med sentrale samarbeidsparter.  
 

Arbeidsmål 1.3.1 Bidra til at verdifulle kulturlandskap blir ivaretatt og opprettholdt 
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Direktoratet for naturforvaltning skal 
• i samarbeid med Riksantikvaren og Statens landbruksforvaltning (ansvarlig) drifte 

sekretariatet for prosjektet ”Utvalgte kulturlandskap i jordbruket”, og bidra til 
tilfredsstillende forvaltning av de utvalgte områdene.  
 

Underområde 2 Bærekraftig bruk og beskyttelse av arter, bestander og genressurser 
Arbeidsmål 2.1.1 Sikre at nasjonale, regionale og lokale rammer for høsting av vilt- og 
fiskeressursene baseres på best mulig kunnskap om arter og bestander. For anadrome 
laksefisk skal høsting i størst mulig grad baseres på driftspaner utarbeidet i samarbeid 
mellom rettighetshavere, kommuner og brukere. 
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• bidra til en helhetlig og langsiktig forvaltning av villrein, blant annet gjennom 
oppfølging av tilrådninger fra ”Villrein og samfunn”-prosjektet og ved å bidra til å 
sikre villreinens leveområder, jf. resultatkrav under resultatområde 6,  

• videreføre kunnskapsprosjektet knyttet til villreinen i Snøhetta-området med studier av 
effekter og konsekvenser av menneskelige inngrep og ferdsel, 

• anvende naturmangfoldloven side om side med viltloven, 
• videreføre arbeidet med vekt på lokal forvaltning i Tanavassdraget og 

Neidenvassdraget, 
• bidra med veiledning i forbindelse med at fylkeskommunen overtar oppgaver fra 

fylkesmannen, 
• følge opp den nye hjorteviltstrategien, herunder bidra til å løse utfordringene knyttet til 

veksten i hjortestammen. 
 
Arbeidsmål 2.1.2 Bidra til at all utnyttelse av levende ressurser og genressurser skjer i tråd 
med føre-var prinsippet og en økosystembasert tilnærming gjennom faglig rådgivning og 
oppfølging av sektorene 
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• bistå Miljøverndepartementet i arbeidet med å utarbeide forskrifter om genetisk 
materiale iht naturmangfoldloven, 

• forberede en eventuell ny rolle som kompetent myndighet for behandling av søknader 
om tilgang til genressurser, 

• bidra med bevaringstiltak og delta i samarbeid nasjonalt og internasjonalt som gjør 
Norge til et foregangsland når det gjelder forvaltning av sjøfugl, 

• bistå Miljøverndepartementet i arbeidet overfor skogbruksmyndighetene for å få 
skogbruket til å ta miljøhensyn utenfor verneområdene i større grad, 

• bistå med faglige råd i arbeidet med å utvikle en norsk FSC-standard basert på Levende 
skog standarden, 

• bistå med faglige råd knyttet til implementering av EUs regelverk for å hindre import 
av ulovlig tømmer og tømmerprodukter, 

• etter nærmere avtale med Miljøverndepartementet delta på særlig relevante møter i 
internasjonale fiskeriforhandlinger og forvaltningsorganer for levende marine ressurser, 
som for eksempel NEAFC og FAO.  

 
Arbeidsmål 2.2.1 Sikre de truete artene gjennom ordningen med prioriterte arter og 
økologiske funksjonsområder(naturmangfoldloven) eller andre virkemidler. 
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• bidra i arbeidet med å forberede og etablere ordningen med ”prioriterte arter” og 
”økologiske funksjonsområder for prioriterte arter”,  
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• ferdigstille og iverksette handlingsplaner for arter som fortsatt var under arbeid pr 31. 
desember 2009. For de artene som er aktuelle for ordningen med ”prioriterte arter og 
økologiske funksjonsområder” skal handlingsplanene bringes i samsvar med 
naturmangfoldloven.  

• starte arbeid med 20nye handlingsplaner for prioriterte arter og deres økologiske 
funksjonsområder,  

• gjennom Statens naturoppsyn eller andre relevante aktører følge opp handlingsplanene 
og gjennomføre praktiske tiltak,  

• etablere og drifte ny tilskuddsordning for prioriterte arter og økologiske 
funksjonsområder for prioriterte arter i samarbeid med aktuelle fylkesmenn,  

• iverksette tiltak for å unngå at manglende kapasitet i fagmiljøene i Norge får negative 
følger for framdriften i arbeidet med prioriterte arter og utvalgte naturtyper, 

• samarbeide med og være pådriver overfor andre myndigheter og aktører som skal bidra 
til å ta vare på ”prioriterte” arter og til å redusere presset på truede arter som ikke er 
prioriterte, 

• videreføre samarbeidet med fiskerisektoren med å utrede omfanget av bifangst av 
sjøfugl i norske fiskerier, med fokus på særlig sårbare arter.  

 
Arbeidsmål 2.2.2 Sikre levedyktige bestander av rovvilt gjennom målet om 65 årlige ynglinger 
av gaupe, 39 årlige ynglinger av jerv, 15 årlige ynglinger av bjørn, 3 årlige ynglinger av ulv 
og 850 – 1200 årlige hekkinger av kongeørn 
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• bistå Miljøverndepartementet i arbeidet med stortingsmelding om nye bestandsmål for 
bjørn og ulv, herunder delta i dialogen med Sverige om bestandsregistrering og 
fordeling av grenseulv, 

• sikre hensiktsmessig lokal medvirkning og forankring i bestandsregistreringene, 
herunder medvirkning fra yrkesutøvere i husdyrbruk og reindrift, 

• bidra til kompetanseheving i lokale fellingslag, herunder sikre at fylkesmennene og 
Statens naturoppsyn medvirker i arbeidet etter behov, 

• i samråd med Miljøverndepartementet legge til rette for styrking av Nasjonalt 
overvåkingsprogram for rovvilt,  

• inngå samarbeid med Sverige om utvikling av populasjonsovergripende data, 
• bistå Miljøverndepartementet i arbeidet med å endre erstatningsordningen for husdyr, 
• etter nærmere avklaring med Miljøverndepartementet; i samarbeid med 

Reindriftsforvaltningen sette i gang arbeid med ny erstatningsforskrift for tamrein, 
• videreutvikle den web-baserte kartløsningen i rovbasen (inklusive innsynsløsningen) 

med resultater fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, og soneringen gjort av 
rovviltnemndene som et ledd i den differensierte forvaltningen, heunder ikke-sensitiv 
informasjon om rovviltbestandenes arealbruk, regionvis status for bestandsmålene per 
art og avgrensning av prioriterte rovvilt-/beiteområder,  

• etablere rapporteringskrav i den årlige jaktrapporteringen hvor deltakelse på 
lisensfelling av rovvilt framgår.  

 
Arbeidsmål 2.2.3 Gjenopprette fjellrevbestanden til et levedyktig nivå 
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• ferdigstille revisjon og følge opp revidert handlingsplan for fjellrev, 
•  vurdere om fjellreven skal være en prioritert art, og om det bør etableres økologiske 

funksjonsområder etter naturmangfoldloven for arten.  
 

Arbeidsmål 2.2.4 Sikre de ville laksebestandene 
Direktoratet for naturforvaltning skal 
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• videreføre arbeidet i tråd med stortingsproposisjonen om villaksen. Som del av dette 
skal Direktoratet for naturforvaltning bistå Miljøverndepartementet i arbeidet med 
revisjon av lakse- og innlandsfiskloven, forskning og overvåking av Tana-vassdraget 
og forhandlinger med Finland om nye reguleringer i Tana-vassdraget,  

• bidra til førstegangsbehandling mot gyro i Vefsna, 
• bidra til å gjennomføre Regjeringens strategi for miljømessig bærekraftig akvakultur. 

Styrking av det faglige grunnlaget for lokalisering av oppdrettsanlegg og utvikling av 
lokaliseringskriterier vil være særlig sentralt. 

• anvende naturmangfoldloven side om side med lakse- og innlandsfiskloven.  
 

Arbeidsmål 2.2.5 Sikre at oppsynsordninger bidrar til å ta vare på arter. 
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• gjennom Statens naturoppsyn føre tilsyn med tilstanden i norsk natur og gjennomføre 
kontrolltiltak slik at regelbrudd knyttet til arter avdekkes. Det skal særlig legges vekt 
på oppsyns- og kontrolltiltak knyttet til fredete arter, prioriterte arter og deres 
økologiske funksjonsområder, arter som er truet på Norsk rødliste 2006 og artene 
villaks og villrein og deres leveområder, 

• opprettholde fokuset på lakseoppsyn, med særlig vekt på NLF- områder med utstrakt 
ulovlig fiske, 

• sørge for at tilsyn med ordinær jaktutøvelse ligger på et slikt nivå at regelovertredelse 
kan forebygges og avdekkes, 

• gjennomføre oppsyns- og kontrolltiltak i utvalgte rovviltområder og forebygge og 
eventuelt avdekke ulovlig jakt på fredet rovvilt, herunder bistå Økokrim og lokale 
politimyndigheter i arbeidet med styrking av innsatsen rundt etterforskning og 
straffeforfølging av illegal jakt på ulv. 
 

Arbeidsmål 2.2.6 Lede og samordne det norske arbeidet under konvensjonen om biologisk 
mangfold og andre internasjonale konvensjoner og prosesser som er relevante for å ivareta 
arter og genressurser.  
Direktoratet for naturforvaltning skal  

• delta på relevante møter i Bern-konvensjonen,  
• delta på relevante møter i Bonn-konvensjonen og regionale avtaler under denne. 
• følge opp OECDs arbeid med biologisk mangfold og økonomi.  

 

Underområde 3 Fremmede arter og genmodifiserte organismer 
Arbeidsmål 3.1.1 Hindre innførsel og utsetting av fremmede organismer som er skadelige for 
biologisk mangfold.  
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• gjennomføre nødvendige prosesser med andre sektorer og forvaltningsnivåer i 
tilknytning til at nytt regelverk trår i kraft, 

• følge opp forskrifter etter naturmangfoldloven når disse trer i kraft, 
• følge opp tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot fremmede arter på 

miljøforvaltningens områder, 
• utvikle og følge opp handlingsplaner mot utvalgte fremmede arter innenfor 

miljøforvaltningens ansvarsområde (herunder fremmede arter i verneområder), styrke 
fylkesmannens rolle som veileder og koordinator for tiltak mot fremmede arter på 
regionalt nivå, blant annet gjennom kurs, seminarer og eventuelt prosjektstøtte,  

• styrke formidlingen om dette temaet, blant annet gjennom oppdatert informasjon om 
”risikoarter” på Direktoratet for naturforvaltnings nettsider og gjennom aktiv bruk av 
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• gjennomføre informasjonstiltak rettet mot bransjer og organisasjoner som kan bidra til 
å forhindre innførsler og utsettinger av fremmede arter. Informasjonstiltak bør knyttes 
opp til markeringen av Naturmangfoldåret 2010. 

• blant annet gjennom Statens naturoppsyn styrke arbeidet med kartlegging, overvåking 
og tiltak mot fremmede arter, 

• etablere samarbeid med frivillige organisasjoner der dette er hensiktsmessig, for 
informasjonsspredning, kartlegging, overvåking og/eller bekjempelse av fremmede 
arter, 

• følge opp arbeidet med utvikling av indikatorer for overvåking av fremmede arter i 
Barentshavet.  
 

Arbeidsmål 3.1.2 Stimulere sektordepartementene til å følge opp tverrsektoriell nasjonal 
strategi og tiltak fremmede skadelige arter 
Direktoratet for naturforvaltning skal 

•  bistå sektorene i deres kartlegging av risikoaktiviteter innen egen sektor, blant annet 
gjennom et eget direktoratsforum,  

• bistå sektorene i utvikling og oppfølging av handlingsplaner og tiltak mot fremmede 
skadelige arter,  

• identifisere områder der det er uklarheter/mangler vedrørende roller og ansvar i 
forvaltningen av fremmede arter - ta initiativ til avklaringer og eventuell formalisering 
av roller og rutiner, 

• etter nærmere avtale med Miljøverndepartementet bidra til å følge opp relevante tiltak 
i St. meld. nr. 40 (2006-2007) om forvaltning av kongekrabbe.  

 
Arbeidsmål 3.1.3 Forvalte regelverket om utsetting, herunder omsetning av genmodifiserte 
organismer, med utgangspunkt i best mulig kunnskap slik at det ikke oppstår skade på miljø 
og helse 
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• vurdere søknader om utsetting av genmodifiserte organismer i Norge i henhold til 
genteknologiloven, 

• vurdere GMO-søknader under direktiv 2001/18/EF og forordning 1829/2003 om 
genmodifisert mat og fôr og gi anbefaling om uttalelser til EU i tråd med 
saksbehandlingsrutiner, 

• ferdigstille vurdering av GMO som er godkjent i EU og fremme forslag til norsk 
beslutning til Miljøverndepartementet snarest mulig etter EUs godkjenning,  

• delta i internasjonale møter under direktiv 2001/18 i samråd med 
Miljøverndepartementet. Hvis dagsorden tilsier det, skal Direktoratet for 
naturforvaltning også delta i møter under forordning 1829/2003 om genmodifisert mat 
og fôr, 

• føre tilsyn etter genteknologiloven i tråd med delegert myndighet og bistå Mattilsynet 
ved utarbeidelse av tilsynsplaner og miljøfaglige vurderinger i tråd med 
tilsynsmyndighet delegert til dem etter genteknologiloven, 

• bistå Miljøverndepartementet i arbeidet med å vurdere behov for revisjon av 
genteknologiloven med forskrifter utover gjennomføring av EUs nye GMO-regler, 
samt bistå i slikt lovarbeid, 

• sørge for oppdatert veiledende omtale og praksisskriv av genteknologiloven med 
forskrifter,   

• foreta miljørisikovurderinger i tilknytning til søknader om GMO-legemidler og gi 
innspill til European Medicines Agency (EMEA). Rutiner mellom Direktoratet for 
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naturforvaltning og Legemiddelverket for best mulig samarbeid og arbeidsfordeling i 
forbindelse med dette arbeidet skal følges opp. 
 

Arbeidsmål 3.1.4 Lede og samordne det norske arbeidet med GMO under Konvensjonen om 
biologisk mangfold 
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• bistå Miljøverndepartementet med forberedelse av og deltakelse på relevante møter 
under Cartagena-protokollen om GMO, herunder det 5. partsmøtet i oktober 2010, 

• ha hovedansvar for å utarbeide faglige innspill til Cartagena-protokollen, for eksempel 
om risikovurdering og sosio-økonomiske vurderinger, samt deltakelse i elektroniske 
on-line konferanser og ekspertgruppemøter under protokollen, 

• sørge for løpende utvikling og oppdatering av Biosafety Clearing House-databasen og 
Roster of Experts listen under Cartagena-protokollen. 

 
Arbeidsmål 3.1.5 Ivareta prinsippene for GMO-regulering i norsk lov og i 
Cartagenaprotokollen i forhold til arbeidet i andre internasjonale fora (WTO, FAO/Codex, 
IPPC m fl) 
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• delta i møter i OECD-arbeidsgruppa "Harmonisation of Regulatory Oversight in 
Biotechnology", og bistå Miljøverndepartementet med innspill til andre departementer 
og etater til GMO-relaterte saker i andre internasjonale fora, herunder WTO, Codex og 
IPPC. 

                          

Underområde 4 Friluftsliv 
Arbeidsmål 4.1.1 Stimulere til utøvelse av miljøvennlig friluftsliv i samarbeid med relevante 
parter, blant annet frivillige organisasjoner 
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• forberede Nordisk park- og friluftskongress i Oslo 2.-4. juni 2010 i samarbeid med 
FRIFO, FL og øvrige samarbeidspartnere, med fokus på friluftspolitiske utfordringer 
og Naturmangfoldåret 2010, 

• bidra til å bedre funksjonshemmedes muligheter for friluftsliv med vekt på samarbeid 
med helsesportsentre og organisasjoner innenfor psykisk helse og grupper som trenger 
ledsager på tur, 

• videreføre samarbeidet med Riksantikvaren om integrering av kulturminneverdier i 
friluftslivsarbeidet,  

• i samarbeid med Riksantikvaren bistå Miljøverndepartementet i det konkrete 
samarbeidet som skal etableres mellom  NRK og FRIFO om friluftsliv-kulturarv, 

• i samarbeid med Riksantikvaren vurdere hvordan koplingen mellom friluftsliv og 
kulturarv kan bli bedre integrert i fylkeskommunenes arbeid (jf forvaltningsreformen),  

• der det er naturlig, trekke Riksantikvaren med i de årlige kontaktmøtene med 
friluftslivs- organisasjonene, 

• i samarbeid med Riksantikvaren og eventuelt organisasjonene starte forberedelsene til 
”Friluftslivets år ” i 2015, herunder fokus på temaet friluftsliv og kulturarv. Erfaringene 
fra de friluftslivsrelaterte prosjektene i Kulturminneåret skal legges til grunn. 
 

Miljøverndepartementet har mottatt Riksantikvarens brev av 18.12. 2009 om ”Felles satsing 
på kulturminner og friluftsliv” hvor Riksantikvaren og Direktoratet for naturforvaltning 
kommer med en rekke gode forslag til felles satsing på kulturminner og friluftsliv. Noen av 
disse dekkes av resultatkravene over. Miljøverndepartementet ønsker å diskutere 
konkretisering og prioritering av de øvrige forslagene i Riksantikvarens brev nærmere, blant 
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annet fordi gjennomføring av noen av de foreslåtte tiltakene også henger sammen med 
gjennomføringen av forvaltningsreformen på friluftsområdet. Miljøverndepartementet vil ta 
kontakt med Riksantikvaren og Direktoratet for naturforvaltning i løpet av 1. kvartal 2010 for 
nærmere avtale om et møte. 
 
Arbeidsmål 4.2.1 Barn og unge skal mestre trygg og miljøvennlig ferdsel i utmark 
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• videreføre  Kultur- kirkedepartemetets og idrettens nye satsing på folkehelse og fysisk 
aktivitet (St. meld. nr. 39 om frivillighet) i nært samarbeid med friluftslivets 
organisasjoner, 

• videreføre arbeidet med friluftsliv i skolen og skolefritidsordningen (SFO) gjennom å 
delta i planlegging og gjennomføring av satsingen på Den naturlige skolesekken og 
Forum for friluftsliv i skolen, samt initiere økt samarbeid med FL knyttet til deres 
prosjektsatsing Læring i friluft.  

 
Arbeidsmål 4.3.1 Viktige områder for friluftsliv skal være sikret for formålet ved kjøp, 
båndlegging og avtalt flerbruk av naturområder 
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• bistå i å utarbeide grunnlag for og skisse til innhold i en nasjonal plan for 
friluftsområder i Norge, 

• systematisk følge opp gitte tilsagn med sikte på rask gjennomføring av sikringssakene, 
• prioritere naturområder i og ved byer og tettsteder i nye sikringssaker, 
• utvikle nettsidene om sikring slik at det gis en mer systematisk veiledning om 

sikringsprosessene, herunder vise eksempler på viktige deler av prosessen koplet til 
arealplanlegging, forhandling/minnelig løsning, arealverdsetting og bruk av erverv i 
forvaltningsplan, 

• følge opp sikringssamarbeidet med FL og prosjektbyene, herunder følge opp NIBRs 
evaluering av bruk av rammetilsagn for flerårig prosjektsamarbeid, 

• følge opp avslutningen av prosjektporteføljen med Skifte Eiendom om 
forsvarseiendommer, 

• viderføre ordningen med jurisk bistand til kommuner i strandsonesaker, herunder 
prioritere behov av prinsipiell betydning i forhold til nye statlige planretningslinjer for 
differensiert strandsoneforvaltning.   

 
Arbeidsmål 4.3.2 Alle statlige sikrede friluftsområder (inkl skjærgårdsparker) og 
markaområder i alle større kommuner skal inngå i forvaltningsplaner 
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• i regi av Statens naturoppsyn ivareta styringsfunksjonen for videre utvikling og drift 
av skjærgårdstjenesten, og se dette i sammenheng med øvrig kystoppsyn. 

 
 Arbeidsmål 4.3.3 Utnyttbare viltressurser og fiskeressurser i ferskvann skal være 
tilgjengelige for allmennheten 
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• initiere samarbeid med NJFF og grunneiernes organisasjoner for å stimulere til at 
allmennhetens tilgjengelighet til innlandsfiske og småviltjakt kan utvikles. Dette bør ses 
i sammenheng med økt satsing på friluftsliv i skolen og for etniske minoriteter og 
funskjonshemmede i regi av lokale og regionale jeger- og fiskerforeninger og ulike 
friluftsråd, 4H med videre.   

 
Arbeidsmål 4.3.4 I samarbeid med berørte parter legge til rette for at minst 30% av boliger, 
skoler og barnehager i et utvalg av byer og tettsteder har trygt og tilgjengelig 
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rekreasjonsareal innen 500 meters avstand og i tilknytning til en sammenhengende 
grønnstruktur 
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• bidra til å få etablert nær-friluftsområder gjennom bruk av ny plan- og bygningslov, 
• medvirke i Grorud-Alnaprosjektet. 

 

3.3 Resultatområde 2 Bevaring og bruk av kulturminner 
Arbeidsmål 2.5 Forvalte de norske verdensarvstedene i tråd med internasjonale forpliktelser. 
Direktoratet for naturforvaltning skal  

• følge opp arbeidet med Unescos verdensarvkonvensjon. Riksantikvaren har 
koordineringsansvaret, 

• ha ansvaret for en nominasjonsprosess for områder på Svalbard til verdensarvlisten, jf 
oppdragslisten og arbeidsmål 4.1 under resultatområde 5,  

• følge opp arbeidet med periodisk rapportering i henhold til retningslinjene for 
oppfølging av verdensarvkonvensjonen om forvaltningen av verdensarvområdene, 
herunder utarbeidelse av ”Statement of Universal Value” for stedene/områdene som 
mangler dette. Riksantikvaren har koordineringsansvaret. 

Dersom det blir aktuelt å nominere Lofoten til verdensarvlisten kommer 
Miljøverndepartementet tilbake med bestilling om ferdigstilling av et søknadsdokument som 
eget oppdrag. 

 

3.3 Resultatområde 3 Rent hav og vann og et giftfritt samfunn 

Underområde 1 Helhetlig hav- og vannforvaltning 
Direktoratet for naturforvaltning’s rolle i hav- og vannforvaltningen er beskrevet under 
”Prioriterte oppgaver for Direktoratet for naturforvaltning i 2010” under resultatområde 1. 
 
Arbeidsmål 1.1 Lede og koordinere forvaltningsplanarbeidet og sikre det nødvendige 
miljøfaglige grunnlaget for utarbeidelse, gjennomføring og oppdatering av helhetlige 
forvaltningsplaner for norske havområder. Sikre utarbeidelse av helhetlig forvaltningsplan 
for Nordsjøen innen 2015 og i løpet av 2010 ha oppdatert forvaltningsplanen for 
Barentshavet-Lofoten. 
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• delta i arbeidet med faglig grunnlag for oppdateringen av forvaltningsplanen for 
Barentshavet – Lofoten,  

• delta i arbeidet med utarbeidelse av faglig grunnlag for helhetlig forvaltningsplan for 
Nordsjøen, 

• bistå departementet med faglige råd i tilknytning til oppdateringen av 
forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten, 

• bidra i arbeidet med faglige vurderinger knyttet til EUs havstrategidirektiv, 
• videreutvikle sin kompetanse på effekter av klimagassutslipp på hav- og vannmiljø 

(både klimaendringer og havforsuring) og nødvendige tilpasningstiltak, og i samarbeid 
med Klima- og forurensningsdirektoratet og Norsk polarinstitutt bistå 
Miljøverndepartementet med råd og utarbeidelse av faglig underlag til bruk i nasjonale 
og internasjonale prosesser, 

• i samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet øke kompetansen om 
havøkosystemenes betydning for karbonlagring. 
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Arbeidsmål 2.1 Samordne og avklare faglige rammer for vannregionene for å sikre 
grunnlaget for utarbeiding av forvaltningsplaner og tiltaksprogram innen tidsfristene som er 
satt i Vannforskriften 
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• bidra til oppstart av planarbeidet i alle vannområder og bistå fylkeskommunene som 
vannregionmyndighet, 

• lede direktoratsgruppen og nasjonal referansegruppe for oppfølging av 
vannforvaltningsforskriften, 

• bistå fylkeskommunen og fylkesmannen med å framskaffe faglig grunnlag for 
regionale forvaltningsplaner for alle vannområdene, 

• delta i det internasjonale arbeidet under vanndirektørene, 
• bidra til at sektorene gjennomfører nødvendige tiltak, jf vedtatt forvaltningsplan, 
• bistå departementet med faglige råd i oppfølgingen av vanndirektivet og 

vannforskriften. 
Det kan bli aktuelt med Direktoratet for naturforvaltnings medvirking i et prøveprosjekt for 
helhetlig planlegging av Vefsnavassdraget. Miljøverndepartementet kommer eventuelt tilbake 
til dette i et eget oppdragsbrev. 
  

Underområde 2 Overgjødsling og nedslamming 
2.1 Arbeidsmål: Sikre at utslipp fra avløp til vannforekomster som står i fare for 
nedklassifisering (bli dårligere) som følge av tilførsler av næringssaler eller partikler ikke 
øker. 
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• i samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet fortsette arbeidet med å klarlegge 
årsakene bak tilbakegangen av sukkertare, foreslå prioriterte tiltak for å begrense 
tilbakegangen/ restaurere tareskogene i samarbeid med berørte direktorater og 
overvåke utviklingen.  
 

Underområde 3 Oljeforurensning 
1.1 Arbeidsmål: Operasjonelle utslipp av olje og miljøfarlige stoffer til sjø fra 
petroleumsvirksomhet skal stanses eller minimeres innen 2005 (nullutslipp)   
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• bidra til at miljøhensyn under Direktoratet for naturforvaltnings ansvarsområde 
ivaretas i feltspesifikke og regionale konsekvensutredninger ved tildeling av blokker 
på sokkelen og ved omlasting av petroleumsprodukter, med særlig fokus på hensynet 
til særlig verdifulle og sårbare områder, 

• bistå Miljøverndepartementet i arbeidet med utvikling av rammer for 
petroleumsvirksomhet i norske havområder. 

 

3.4 Resultatområde 4 Et stabilt klima og ren luft 

Underområde 1 Klimaendringer 
Direktoratet for naturforvaltning’s rolle i klimaarbeidet er beskrevet under ”Prioriterte 
oppgaver for Direktoratet for naturforvaltning i 2010” under resultatområde 1. 
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 Arbeidsmål 1.1 Lede det norske arbeidet med å videreutvikle Klimakonvensjonen og 
Kyotoprotokollen til å bli miljø- og kostnadseffektive instrument for å redusere utslipp og øke 
opptaket av klimagasser.  
Direktoratet for naturforvaltning skal  

• gi innspill med hensyn til forhandlingsløsninger omkring redusert avskoging og økt 
opptak i et post 2012-regime, samt sørge for jevnlig oppdatering av Direktoratet for 
naturforvaltnings klimadatabase.  

 
Arbeidsmål 1.2 Medvirke til å avgrense og redusere utslipp ved bruk og produksjon av energi 
i samarbeid med energistyresmaktene. 
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• bistå Miljøverndepartementet med vurderinger av konsekvenser for norsk natur av 
virkemidler og tiltak i energipolitikken.  

• bidra i arbeidet med vurdering av miljøvirkninger av mål/forpliktelser som følger av 
EUs fornybardirektiv. Miljøverndepartementet vil sende et eget oppdragsbrev. 
 

Miljøverndepartementet vil komme tilbake til behovet for at Direktoratet for naturforvaltning 
og Klima- og forurensningsdirektoratet i samarbeid utvikler verktøy for å avveie hensynet til 
reduserte klimagassutslipp og ivaretakelse av naturmangfold som en følge av økt produksjon 
av fornybar energi og utbygging av nettkapasitet. 

 
Arbeidsmål 1.3 Medvirke til at utslippene i Norge ikke overstiger 35 mill. tonn CO2-
ekvivalenter i 2020, inkludert kvotekjøp og opptak i skog, og medvirke til at nasjonale utslipp 
i 2020 er 15-17 mill. tonn lavere enn referansebanen slik den er presentert i 
nasjonalbudsjettet for 2007, når skogkreditter er inkludert. 
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• sørge for å ha kompetanse på effekter av produksjon av bioenergi på naturmangfold.  
 
Arbeidsmål 1.4 Kartlegge Norges klimasårbarhet og innarbeide hensynet til klimaendringene 
i samfunnsplanleggingen 
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• utvikle videre etatens arbeid med klimatilpasning, herunder betydning av god 
forvaltning av naturlige økosystemer for å bevare eller forbedre motstandskraft mot 
klimaendringer, 

• ved behov bidra i pågående nasjonal utredning om samfunnets sårbarhet og 
tilpasningsbehov som følge av klimaendringene, 

• bygge opp kunnskap om noen sentrale norske naturtypers opptak og lagring av CO2, 
og deres betydning og sårbarhet for menneskelig aktivitet. Dette arbeidet bør ses i 
sammenheng med det arbeidet som Institutt for Skog og Landskap gjør på feltet. 
Direktoratet for naturforvaltning må også gi Miljøverndepartementet innspill til behov 
for forskning og utredning på dette området.  

• i kontakt med kommuner, fylkesmenn og fylkeskommuner bidra til at hensynet 
til naturmangfoldet blir fulgt opp i de statlige planretninglinjene. 

 
Arbeidsmål 2.1 Medvirke til at utslippene i Norge ikke overstiger 35 mill. tonn CO2-
ekvivalenter i 2010, inkludert kvotekjøp og opptak i skog, og medvirke til at nasjonale utslipp 
i 2010 er 15-17 mill. tonn lavere enn referansebanen slik den er presentert i 
nasjonalbudsjettet for 2007 når skogkreditter er inkludert. 
Direktoratet for naturforvaltning skal 
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• bistå Miljøverndepartementet i oppfølgingen av Klimakur med tanke på vurdering av 
konsekvenser for naturmangfold av aktuelle tiltak og virkemidler for å redusere 
klimagassutslipp i Norge, herunder tiltak og virkemidler for økt opptak og lagring av 
karbon i skog. 
 

3.5 Resultatområde 5 Internasjonalt samarbeid og miljø i nord- og 
polarområdene   

Underområde 1 Samarbeid i internasjonale organisasjoner på miljøområdet, blant 
annet EUs miljøsamarbeid og UNEP 
Arbeidsmål 1.3. EØS-midlene for 2009-2014 skal bidra til målrettet satsing innen miljø- og 
kulturarvsektorene i de nye medlemslandene i EU. 
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• bidra med faglig ekspertise og erfaring i miljøforvaltnigens innspill i MoU-
forhandlingene om neste periode med EØS-midler. Avhengig av resultatene av MoU-
forhandlingene med hvert enkelt land, må etaten være klar for involvering i 
programutvikling i utvalgte land og sektorer. Arbeidsinnsatsen vil bli dekket av en 
sentral budsjettpost under EØS-midlene.  

 

Underområde 3 Geografisk rettet miljøsamarbeid 
Arbeidsmål 1.1. Styrke klima- og miljøsamarbeidet under avtaler med Kina, Sør-Afrika og 
India og videreføre arbeidet rettet mot andre land blant annet regionalt samarbeid overfor 
tidligere sovjetrepublikker (EECCA-landene).  
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• delta i prosjekter under samarbeidsavtalen med Sør-Afrika, p.t. samarbeid om 
biosikkerhet (biosafety), delta i program om miljøforvaltningskompetanse i Kina, 
herunder delta i seminar under EXPO 2010, 

• utvikle prosjekt i Kina om naturmangfold og klima, 
• sammen med Miljøverndepartementet og Klima- og forurensningsdirektoratet vurdere 

muligheten for at norsk miljøforvaltning går tyngre inn i samarbeidet med EECCA-
landene  

 
Arbeidsmål 1.2. Følge opp arbeidet med å integrere hensyn til miljø i norsk 
utviklingssamarbeid, med vekt på miljøforvaltningens ansvarsområd ei programmet Olje for 
Utvikling, og satsinga Ren Energi for Utvikling og Handlingsplanen for miljørettet 
utviklingssamarbeid. 
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• sikre god oppstart og gjennomføring av samarbeidsavtalen med Uganda innenfor OfU, 
• bidra til utvikling og oppstart av samarbeidet med Ghana innenfor OfU, 
• bidra til utvikling av ny avtale mellom Norad og miljødirektoratene. 

 

Underområde 4 Miljøvernsamarbeid i nord- og polarområdene  
Arbeidsmål 1.1 Bidra til helhetlig forvaltning av naturressursene og til å redusere miljøgift- 
og klimavirkningene gjennom samarbeidet i Arktisk Råd. 
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• følge opp programmet for vern av arktisk flora og fauna (CAFF), herunder lede den 
marine ekspertgruppen og følge opp andre ekspertgrupper under det arktiske 
programmet for overvåking av biologisk mangfold (CBMP), levere norske bidrag til 
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prosjektet Arctic Biodiversity Assessment (ABA) og bidra til CAFF sin oppfølging av 
AMSA-rapporten.CAFF Flora Expert Group (CFG), 

• gjennomføre en ekspertkonferanse i samarbeid med Russland om forvaltning av natur- 
og kulturverdiene på Svalbard og Franz Josefs land i 2010 (eventuelt 2011), 

• videreføre samarbeidet med de andre partslandene om oppfølging av isbjørnavtalen og 
bistå Canada med forberedelsene til neste partsmøte under avtalen i 2011.  

 
Arbeidsmål 1.3. Bidra til tiltak som reduserer utslipp frå hot-spots i Russland og til å bevare 
biodiversiteten i området gjennom formannskapet i Barentsrådets miljøgruppe. 
Direktoratet for naturforvaltning skal  

• lede undergruppe for naturvern under Barentsrådets miljøarbeidsgruppe fram til 
ministermøte i 2010, 

• følge opp prosjektet ”Green Belt of Fennoscandia” fra norsk side når endelig avtale 
(MoU) er på plass mellom de tre landene, 

• bistå i planleggingen av og delta på det 6. møtet i Habitat Contact Forumet (HCV VI) i 
Arkhangelsk våren 2010, 

• delta i prosjektet ”Barents Protected Areas Network” (BPAN), 
• bidra til videreutvikling av og delta i andre relevante prosjekter under 

Miljøarbeidsgruppen (BEAC-WGE), særlig prosjekter som sorterer under 
undergruppen for naturvern.  

 
Arbeidsmål 2.3. Videreføre det grensenære samarbeidet om forvaltning av arter, 
miljøovervåking, vern av naturtyper og kulturminner. 
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• bidra til videreutvikling og gjennomføring av relevante deler av den norsk-russiske 
miljøkommisjonens arbeidsprogram for 2009 – 2010, med særlig vekt på havmiljø, 
biologisk mangfold og klima, 

• videreutvikle de faglige nettverkene innenfor temaene laks, sjøfugl og habitatvern, 
• bidra til å løfte utfordringene som er knyttet til bevaring av de siste store, intakte 

skogene i Barentsregionen, 
• ta initiativ til nærmere samarbeid med Russland om implementering av 

våtmarkskonvensjonen.  
 
Arbeidsmål 4.1. Styrke områdevernet på Svalbard og bevare omfanget av villmarkspregede 
naturområder utenfor verneområdene.  
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• bidra til gjennomføring av tiltak som sikrer at ferdselen på Svalbard styres i samsvar 
med verneformålet og ivaretar naturverdiene og områdenes verdi som 
referanseområder for forskning på en god måte, 

• gi Sysselmannen faglige råd og veiledning under utarbeidelsen av forvaltningsplaner 
for de store verneområdene på Svalbard, 

• godkjenne forvaltningsplaner for verneområdene som utarbeides av Sysselmannen. 
Direktoratet for naturforvaltning skal konsultere Riksantikvaren og Norsk 
Polarinstitutt i forbindelse med faglig gjennomgang og før endelig godkjenning av 
forvaltningsplanene. 

• utvide kartleggingen av inngrepsfrie naturområder i Norge (INON) til også å omfatte 
Svalbard, 

• styrke kunnskapen om isavhengige og klimafølsomme arter på Svalbard gjennom det 
nasjonale artsprosjektet. 

 

 25



Arbeidsmål 4.2 Holde den menneskelige påvirkningen på det biologiske mangfoldet på 
Svalbard på et lavt nivå og sikre at bidraget til slik påvirkning av miljøet fra lokal virksomhet 
og bosetning på Svalbard er lite 
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• følge opp tiltak/anbefalinger fra workshop om rødlistearter avholdt i november 2008, 
• på bakgrunn av risikoanalyse utarbeidet av Norsk polarinstitutt, bistå Sysselmannen 

med å utarbeide handlingsplan for fremmede arter på Svalbard, 
• ferdigstille en handlingsplan for isbjørn, i samarbeid med Norsk polarinstitutt og 

Sysselmannen på Svalbard. 
 
Arbeidsmål 6.1. Styre ferdselen på Svalbard i samsvar med miljømålene for Svalbard. 
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• bistå Sysselmannen i arbeidet med å vurdere hvordan det kan legges bedre til rette for 
ikke-motorisert reise- og friluftsliv med utgangspunkt i Longyearbyen. 
 

3.6 Resultatområde 6 Planlegging for en bærekraftig utvikling 
Særlig viktige oppgaver for Direktoratet for naturforvaltning i 2010 
Direktoratet for naturforvaltning har hovedansvaret for å bidra med det faglige grunnlaget for 
naturforvaltning i planarbeidet på nasjonalt nivå. Plan- og bygningsloven er et svært viktig 
virkemiddel for å ta vare på truete og sårbare arter og naturtyper og hensynet til friluftsliv 
gjennom en helhetlig og bærekraftig arealforvalting. Ivaretakelse av natur- og friluftsverdiene 
forutsetter god kunnskap og gode prosesser, og god lokal forståelse og kompetanse. 
Implementering av plandelen i ny plan- og bygningslov vil stå sentralt også i 2010. Samvirket 
mellom plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven er spesielt viktig. 
 
Direktoratet for naturforvaltning skal bistå departementet i gjennomføringen av nasjonal 
politikk ved oppfølging av kommunal og regional planlegging. Direktoratet for 
naturforvaltning skal bistå i å gjennomføre en helhetlig arealpolitikk, herunder forvaltning av 
fjell- og utmarksområder, vassdrag og LNF- områder og naturen i og ved byer og tettsteder. 
Sentrale temaer er reiseliv, fritidsbebyggelse, forebygging av og tilpasning til klimaendringer, 
vindkraft og næringsutvikling i distriktene.  
 
Gjennom samhandling med fylkesmannen skal Direktoratet for naturforvaltning bidra med 
tydelige signaler om ivaretakelse av naturens mangfold i regionale og kommunale 
planprosesser etter plan- og bygningsloven, og slik at informasjon om viktige kartlagte 
områder for naturmangfold (herunder utvalgte naturtyper) og naturmangfoldlovens kap. II 
Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk brukes som del av beslutningsgrunnlaget.  
 

Underområde 1 Arealpolitikk og samfunnsutvikling   
Arbeidsmål 1.1 Fremme økt bruk av plan- og bygningsloven som virkemiddel for reduserte 
utslipp av klimagasser og tilpasning til klimakonsekvenser, blant annet knyttet til areal- og 
transporttiltak 
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• bidra til at økosystemer ivaretas som bidrag til å redusere klimautslippene og for å 
sikre klimatilpasninger i form av for eksempel sprednings-korridorer.  

 
Arbeidsmål 1.2 Stimulere til helhetlige og langsiktige vindkraftutbygginger gjennom regional 
planlegging. 
Direktoratet for naturforvaltning skal 
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• medvirke til at nasjonale hensyn ivaretas i tilknytning til høring av regionale 
vindkraftplaner (som oppfølging av retningslinjene for planlegging og lokalisering av 
vindkraftanlegg),  

• delta i eventuell evaluering av tematiske konfliktvurderinger av vindkraftanlegg, 
• medvirke i utarbeidelse av en strategisk konsekvensutredning for å vurdere egnete 

områder for offshore vindkraftutbygging på Direktoratet for naturforvaltnings 
ansvarsområder,   

• i samarbeid med Riksantikvaren gjennomføre tematiske konfliktvurderinger av 
meldte og omsøkte vindkraftprosjekter, 

• ha ansvar for oppfølging av forskning på virkninger av vindkraftanlegg på fugl, 
• i samarbeid med Riksantikvaren utarbeide metodikk for vurdering av sumvirkninger 

av vindkraftutbygging, 
• delta i direktoratsgruppa for arealvurderinger av offshore vindkraftutbygging.   

 
Arbeidsmål 1.3 Fremme økt fokus på miljø, livskvalitet og helse i byer og tettsteder knyttet til 
byomforming, sentrumsutvikling, grønnstruktur og bymarker, bosetting og næringsliv. Bidra i 
samarbeidsprosjektet Fremtidens byer – klima og miljøvennlige byer. 
Direktoratet for naturforvaltning skal   

• bidra med kompetanse innenfor tema ”klimatilpasning”, 
• delta i fagnettverk innen ”Framtidens byer” og bidra til at byutviklingen ivaretar 

naturens mangfold og muligheter for friluftsliv i nærmiljøet,  
• bistå kommunene i å realisere intensjonene i Rikspolitiske retningslinjer for å styrke 

barn og unges interesser i planleggingen innenfor Direktoratet for naturforvaltnings 
ansvarsområde. 

 
Arbeidsmål 1.5 Styrke universell utforming i all planlegging og utbygging ved å iverksette og 
følge opp SPR for universell utforming, og medvirke i tiltak i Regjeringens handlingsplan for 
universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013.  
Direktoratet for naturforvaltning skal  

• i samarbeid med Statens kartverk, utvikle og bistå kommunene med metodikk for 
kartlegging av tilgjengeligheten til og i grøntstrukturer i byer og tetsteder og områder 
for friluftsliv som grunnlag for planlegging, tilrettelegging og fjerning av hindringer,  

• videreføre veiledningen i spørsmål som angår sikring og tilrettelegging av 
grønnstruktur og områder for friluftsliv i tråd med prinsippene for universell 
utforming,  

• dokumentere tiltak som får støtte fra tilskuddsordninger som Direktoratet for 
naturforvaltning forvalter som grunnlag for utvikling av eksempelsamling på feltet 
universell utforming. 

 
Arbeidsmål 1.6 Bidra til bevaring og styrking av miljøkvaliteter i landskapet gjennom å 
rettlede kommunene og å følge opp Den europeiske landskapskonvensjonen. 
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• i samarbeid med Riksantikvaren følge opp Handlingsplan for direktoratenes arbeid 
med landskap 2008 – 2011, 

• i samarbeid med Riksantikvaren bistå Miljøverndepartementet med oppfølgingen av 
Den europeiske landskaps-konvensjonen, herunder delta i Miljøverndepartementets 
gruppe for oppfølging av Landskapskonvensjonen og delta i nordisk samarbeid og 
nordiske prosjekter på dette området, 

• i samarbeid med Riksantikvaren følge opp ”Handlingsplan for landskap” med særlig 
vekt på å kople til og realisere den gjennom pågående prosesser og eksisterende 
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arenaer, f. eks oppfølging av ny plan- og bygningslov, vindkraftprosjekter og arbeidet 
med utvalgte kulturlandskap,  

•  i samarbeid med Riksantikvaren prioritere tiltakene i Handlingsplan for landskap. 
Direktoratene må vurdere hva de kan få til innenfor egne budsjetter, hvilke tiltak som 
vil kreve ekstra ressurser og hvilken prioritet disse skal ha.  

 
Arbeidsmål 1.7 Fremme bærekraftig utvikling og arealbruk utenfor byer og tettsteder 
gjennom kommunale og regionale planer med langsiktige rammer for natur- og kulturverdier, 
verdifulle landbruksområder, verdiskaping og stedsutvikling.   
Direktoratet for naturforvaltning skal  

• videreføre samarbeidet med Miljøverndepartementet om veiledning i bruk av den nye 
Plan- og bygningsloven som virkemiddel for å ivareta hensynet til naturmangfold og 
friluftsliv,  

• i samarbeid med Riksantikvaren, følge opp arbeidet med regionale natur- og 
kulturparker i utvalgte områder, jf resultatområde 1, arbeidsmål 1.1, 

• bidra til utvikling av planverktøyet for å møte utfordringene med økt fritidsbruk av 
naturen, jf. oppdragslista under Resultatområde 6, 

• utrede hvordan virkemidlene i ny plan- og bygningslov kan brukes for en mer effektiv 
sikring av norsk fjellnatur. 

 
Arbeidsmål 1.8 Sikre villreinens sentrale plass i norsk fjellfauna gjennom regionale 
planprosesser og etablering av nasjonale villreinområder og europeiske villreinregioner, og 
stimulere til bærekraftig bruk av reindriftens areal.  
Direktoratet for naturforvaltning skal  

• bidra i arbeidet med regionale planer for nasjonale villreinområder, 
• sørge for at fylkesmennene deltar aktivt og forpliktende i de regionale planprosessene 

for nasjonale villreinområder, 
• bistå departementet med oppdatert kunnskap om villreinens bruk av fjellet, gjennom 

kartdata som sammenstiller og supplerer eksisterende kunnskap om bruk av arealer 
gjennom året, trekkruter, beitegrunnlag, sårbarhet for ferdsel osv og nødvendige 
faglige utredninger. 
 

Arbeidsmål 1.9 Sikre bedre og mer miljøbasert utbygging av fritidsbosteder, der hensynet til 
landskap, miljøverdier, ressursbruk og estetikk blir vektlagt. 
Direktoratet for naturforvaltning skal  

• i samarbeid med departementet og Riksantikvaren, bidra til å sikre natur- og 
friluftsaktiviteter i områder med fritidsbebyggelse, blant annet gjennom formidling av 
gode planprinsipper og deltakelse i utviklingsprosjekter og prosesser knyttet til 
oppfølging av nasjonal hyttepolitikk. 

 
Arbeidsmål 1.10 Sikre god oppfølging av nasjonal strandsonepolitikk ved å oppfordre 
kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn til streng praksis ved behandling av 
dispensasjoner og planer i strandsonen langs sjø og vassdrag. 
Direktoratet for naturforvaltning skal  

• bistå i gjennomføringen av nasjonal politikk i strandsonen, 
• videreføre strandsonenettverket, og i dette arbeidet trekke inn erfaringer og 

kompetanse fra fylkeskommuner og kommuner, 
• følge opp statlige planretningslinjer for strandsonen når disse foreligger. 
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Arbeidsmål 2.1 Sikre tydelige rammevilkår og effektive virkemidler for miljøarbeidet i 
kommunene, og bidra til at relevante satsinger i andre departement bygger opp om 
programmet”Livskraftige kommuner”. 
Direktoratet for naturforvaltning skal  

• sørge for at fylkesmennene støtter opp om programmet på en målrettet måte, 
• bidra til miljøfaglig kvalitetssikring og at data om naturmangfoldet blir et sentralt 

tema i arbeidet i arealnettverkene. 
 
Arbeidsmål 2.2 Øke miljøkompetansen blant annet gjennom nettverksarbeid i programmet 
Livskraftige kommuner, og sikre at erfaringene blir formidlet og lagt varig til grunn i 
kommunenes planleggings- og styringssystemene. 
Direktoratet for naturforvaltning skal  

• bidra aktivt i programmet med informasjon, råd og veiledning innenfor Direktoratet 
for naturforvaltnings ansvarsområder, herunder bruk av skjønnsmidler til miljø- og 
kompetansebyggende tiltak 

• sørge for at kunnskap om naturmangfold blir en viktig premiss ved utarbeiding av 
regionale og kommunale planstrategier, 

• bidra til at erfaringer fra nettverkene overføres til kommunenes plan- og miljøarbeid. 
 

Underområde 2 Kommunal og regional planlegging 
Arbeidsmål 3.1 Sikre at alle kommuner har samfunns- og arealdel av kommuneplan med 
tilfredsstillende kvalitet, at planene blir revidert i tråd med kravene i plan- og bygningsloven 
og at kommunene følger opp nasjonalt prioriterte områder i kommuneplanleggingen.  
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• bidra til å videreutvikle samarbeidet om kommunal planlegging og innsigelsessaker, 
• følge opp departementets pågående effektiviseringsarbeid i forhold til 

innsigelsessaker, 
• gjennomføre en plankonferanse, eventuelt i samråd med andre aktuelle direktorat. 

 
Arbeidsmål 5.3 Utarbeide og revidere Statlige planbestemmelser (SPB) og Statlige 
planretningslinjer (SPR) for prioriterte politikkområder. 
Direktoratet for naturforvaltning skal  

• bistå departementet i vurderingen av behovet for nye retningslinjer og bestemmelser 
innen prioriterte politikkområder. 

 
Arbeidsmål 6.1 Utarbeide veiledning for utredninger i planer etter Plan- og bygningsloven. 
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• bistå departementet i veiledning om konsekvensutredninger som følge av ny planlov. 
 

Underområde 3 Kart og geodata  
Arbeidsmål 7.3 Sørge for basis geodata for norske landområder. 
Direktoratet for naturforvaltning skal  

• bidra til å forberede en gjennomføring av EU-direktivet Inspire (om geografisk 
informasjon). 
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3.7 Resultatområde 7 Tverrgående virkemidler og oppgaver 

Underområde 1 Styring og administrasjon  
Arbeidsmål 1 Styringen av miljøforvaltningen skal følge opp de politiske prioriteringene, 
gjennomføre politikken og være effektiv. 
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• videreføre arbeidet med risikostyring. Etatens systemer og rutiner skal tilpasses risiko 
og vesentlighet ved at risikovurderinger inkluderes i planlegging av egne vesentlige 
prosesser, prosjekt og tiltak og legges til grunn ved gjennomføring, intern kontroll og 
oppfølging. Gjennomførte eller påbegynte risikoanalyser skal rapporteres i foreløpig 
og endelig årsrapport. Retningslinjer for denne rapporteringen vil bli tatt inn i 
retningslinjer for den periodiske rapporteringen som sendes ut etter at tildelingsbrevet 
er sendt. 
 

Kravene her gjelder ikke risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) som er omtalt under 
arbeidsmål 3. Forskjellen på disse analysene er at risikoanalysene knyttet til risikostyring 
gjelder analyser som skal bidra til at vi når våre arbeidsmål og til å gjennomføre tiltak, 
prosjekt, prosesser og lignende som følger av arbeidsmålene, blant annet knyttet til 
oppfyllelsen av de krav som er stilt i tildelingsbrevene. ROS-analyser som er tatt opp under 
arbeidsmål 3, gjelder analyser av beredskapssituasjonen og krisehåndtering, hvor formålet er 
å identifisere uønskede hendelser som kan skape krisesituasjoner for virksomheten, årsaken til 
disse og konsekvenser av dem. På bakgrunn av dette utarbeides tiltak for å forhindre at 
årsakene oppstår samt redusere konsekvensene av en uønsket hendelse. Dette er en basis for 
beredskapsarbeidet i etatene.” 

 
Arbeidsmål 2 Sikre at miljøforvaltningens internadministrasjon er målrettet, effektiv og 
miljøvennlig – og i samsvar med overordnede mål og retningslinjer for statsforvaltningen 
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• samarbeide med Miljøverndepartementet og de øvrige etatene i å utarbeide strategiske 
mål for IKT i miljøforvaltningen for 2011-2013,  

• delta i temamøter og prosess for utvikling av felles verktøy for systemutvikling og 
forvaltning, 

• følge opp nasjonale mål for felles IKT-arkitektur i offentlig sektor, nasjonal eID og 
bruk av AltInn ved produksjon og tilgjengeliggjøring av elektroniske tjenester, 

• følge opp nasjonale retningslinene for informasjonssikkerhet. Departementet 
understreker etatenes ansvar for å følge opp arbeidet i egen etat og dokumentere 
resultatene overfor departementet.  Det skal gjennomføres klassifisering og/eller 
verdivurdering av hvilken informasjon, IKT-systemer og infrastruktur det er 
nødvendig å beskytte, samt at det skal gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser for 
informasjon, systemer og infrastruktur som er klassifisert og/eller verdivurdert som 
kritisk for etaten, i tråd med tilbakemeldinger Riksrevisjonens allerede igangsatte 
oppfølging.  Det skal særlig legges vekt på å dokumentere og gjøre tiltak for å 
beskytte eventuell samfunnskritisk informasjon, IKT-systemer og infrastruktur etaten 
har ansvar for.  

• bidra til å sikre og videreutvikle Miljøstatus i Norge som hovedkanal for informasjon 
om miljøets tilstand og utvikling og registrere referanser til relevant miljøinformasjon 
i Miljøreferanser,  

• sørge for å gjennomføre handlingsplanen for miljø- og samfunnsansvar i offentlige 
anskaffelser i egen etat.  
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Nettverket for IKT skal videreføres i 2010. Nettverket for IKT skal i samarbeid med 
Miljøverndepartementet ledes av Riksantikvaren første halvår 2010. Tilsvarende skal Klima- 
og forurensningsdirektoratet lede arbeidet annet halvår 2010.  
 
Arbeidsmål 3 Følge opp beredskapsarbeid og sikre miljøforvaltningens evne til å håndtere 
kriser 
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• dokumentere, eventuelt utarbeide og oversende risiko- og sårbarhetsanalyser til 
Miljøverndepartementet, 

• gjennomføre en til to beredskapsøvelser i 2010, Sentrale dokumenter på beredskaps- 
og sikkerhetsfeltet skal revideres. 

 
Arbeidsmål 4 Bidra til å sikre rammevilkår og virkemidler for miljøarbeidet hos fylkesmannen 

• ivareta koordineringsansvaret og følge opp styringen av fylkesmannsembetene i 
samråd med Klima- og forurensningsdirektoratet, 

• sørge for god dialog med fylkesmennene, både i forhold til faglig utviklingsarbeid og 
krevende enkeltsaker, 

• bistå Miljøverndepartementet i oppfølgingen av forvaltningsreformen,  
• sammen med Klima- og forurensningsdirektoratet og via sine styringssignaler sørge 

for at fylkesmennene gir tilstrekkelig høy prioritet til arbeidet med vannforvaltning 
også etter at vannregionmyndigheten er overført til fylkeskommunen, 

• sørge for at fylkesmennene har særlig fokus på informasjon og veiledning om bruk av 
data om naturens mangfold til kommunenettverkene som arbeider med arealpolitiske 
tema innenfor programmet Livskraftige kommuner (som nå er inne i sitt siste år), slik 
at de registrerte naturmangfolddataene blir brukt og lagt varig til grunn i kommunal og 
regional planlegging, 

• i samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet, administrere tildeling av 
tilskuddsmidler til fylkesmennene i tilknytning til kommuneprogrammet - midlene 
skal primært gå til tiltak og utviklingsprosjekter i programkommunene. 
 

Underområde 2 Sektorovergripende arbeid  
Arbeidsmål 1 Sørge for at forskning og overvåking gir tilstrekkelig god kunnskap om 
miljøspørsmål. 
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• bidra til utviklingen av sjøfuglprogrammet SEAPOP, blant annet gjennom ledelse av 
styringsgruppen. 

 
Arbeidsmål 2 Arbeide for at miljøhensyn blir integrert i næringsliv, husholdninger og 
offentlige virksomheter. 
Direktoratet for naturforvaltning skal 

• styrke kompetansen på oppgaver som faglig rådgiver på prioriterte sektorområder.   
• styrke formidling av faktakunnskap om klimaendringer og bistå 

Miljøverndepartementet i arbeidet med ”Klimaløftet”, 
• synliggjøre naturmangfoldspørsmål gjennom visuelle virkemidler og 

informasjonsmateriell rettet mot folk flest, 
• sette av ressurser til å bidra til å utarbeide bakgrunnsnotater, og eventuelt delta på 

møter med OECDs review team (siste uke i mars), ifbm med OECDs miljøpolitiske 
landvurdering (Environmental Performance Review) av Norge.  
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Miljøverndepartementet ønsker å forsterke innsatsen overfor kommunene når det gjelder 
deres rolle som myndighetsutøvere på miljøområdet. Klima- og forurensningsdirektoratet og 
Direktoratet for naturforvaltning skal derfor styrke sitt arbeid med tilrettelegging, oppfølging 
og veiledning av kommunene som miljøvernmyndighet. Direktoratene skal holde 
departementet orientert om innretningen av arbeidet slik at det kan vurderes hvordan dette kan 
samordnes med departementets øvrige kommuneretta innsats. 

 
 
 
 
 

4. OPPDRAG 
 
Resultat-
område 

Oppgave Frist 

Res omr 1 
Naturens 
mangfold og 
friluftsliv 

Framlegge forslag om opprettelse av 
nasjonalparker/landskapsvern med faglige tilrådinger for 
Miljøverndepartementet for følgende områder: 

1. Goahtteloubbal 
2. Ormtjernkampen 
3. Øvre Anarjokka 
4. Sundsfjordfjella 
5. Kvænangsbotn/Navitdalen 

Etter nærmere avtale 
med 
Miljøverndeparteme
ntet  

Res omr 1 
Naturens 
mangfold og 
friluftsliv 

Oversende forslag med faglige tilrådinger til 
Miljøverndepartementet for Myrplan i Finnmark. 

 

Etter nærmere avtale 
med 
Miljøverndeparteme
ntet  

Res omr 1 
Naturens 
mangfold og 
friluftsliv 

Utarbeide en plan for oppfølging av evaluering av 
gjennomført vern, inkludert forslag til identifisering og sikring 
av naturtyper som evalueringen viser at mangler i nettverket 
av verneområder. 

1. juli 

Res. omr 1 
Naturens 
mangfold og 
friluftsliv 

Utarbeide en faglig begrunnet plan (herunder tiltaksanalyse) 
som grunnlag for å prioritere arter og velge ut naturtyper de 
neste 5 – 7 årene. Arbeidet bør baseres på blant annet 
Artsdatabankens rødlister for naturtyper (2010) og arter (2006 
og 2010) og evaluering av gjennomført vern, inkludert forslag 
til identifisering og sikring av naturtyper, arter og annen natur. 

1. oktober 

Res omr 1 
Naturens 
mangfold og 
friluftsliv 

Utarbeide en plan for å spre kunnskap om konsekvenser av 
økt bruk av verneområder for naturmangfoldet. Slik kunnskap 
skal spres til fylkesmenn, forvaltningsmyndigheter, 
næringsaktører og andre interesserte.  

1. juli 
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Res omr 1 
Naturens 
mangfold og 
friluftsliv 

Utarbeide en prioritert liste over norske våtmarkslokaliteter 
som bør restaureres for å få tilbake sin opprinnelige funksjon 
som nasjonalt/regionalt viktig område for naturmangfold. 

1. april 

Res omr 1 
Naturens 
mangfold og 
friluftsliv 

Identifisere, avgrense og beskrive nye Ramsarområder i Norge 
med sikte på å nominere minst 10 områder inn til 
konvensjonens liste i løpet av 2010. 

31. desember 

Res omr 1 
Naturens 
mangfold og 
friluftsliv 

Prøve ut metodikk beskrevet i prosjektet ”Oppfølging av 
verneområder – bevaringsmål og overvåking” i utvalgte 
pilotområder, og rapportere resultatet.   
 
  

31. desember 
 
 
 
 

Res omr 1 
Naturens 
mangfold og 
friluftsliv 

Utarbeide forvaltningsplaner i tråd med målbestemmelsen for 
vern i ny naturmangfoldlov for minst 75 verneområder som 
ble etablert før 1. juli 2009. 
 

31. desember 

Res omr 1 
Naturens 
mangfold og 
friluftsliv 

Ferdigstille utkast til veileder om prioriterte arter og 
økologiske funksjonsområder for prioriterte arter. 

1. april 

Res omr 1 
Naturens 
mangfold og 
friluftsliv 

Ferdigstille utkast til veileder om utvalgte naturtyper. 1. april 

Res omr 1 
Naturens 
mangfold og 
friluftsliv  

Utarbeide framdriftsplan for forskriftsendringer for alle arter 
som omfattes av ny naturmangfoldlov, kap III Artsforvaltning. 

1. april  

Res omr 1 
Naturens 
mangfold og 
friluftsliv  

Forskrift og handlingsplan for prioriterte arter: 
Trinn 1: Ferdigstille utkast til forskrift om og handlingsplan 
for 12 prioriterte arter og deres økologiske funksjonsområder. 
Trinn 2: Ferdigstille utkast til forskrift om og handlingplan for 
ytterligere 12 prioriterte arter og deres økologiske 
funksjonsområder. 
(Det totale antallet ferdigstilte handlingsplaner som skal 
leveres løpet av 2010 skal baseres både på de som allerede er 
påbegynt i 2009 og de som starter i 2010.) 
 

 
12.april  
 
1. oktober 

Res omr 1 
Naturens 
mangfold og 
friluftsliv  

Handlingsplaner for utvalgte naturtyper: 
Trinn 1: Ferdigstille utkast til forskrift om og handlingsplan 
for 7 utvalgte naturtyper. 
Trinn 2: Ferdigstille utkast til forskrift om og handlingsplan 
for ytterligere 7 utvalgte naturtyper 
(Det totale antallet ferdigstilte handlingsplaner som skal 
leveres løpet av 2010 skal baseres både på de som allerede er 
påbegynt i 2009 og de som starter i 2010.) 
 

 
12.april  
 
1.oktober 

Res omr 1 Legge fram forslag til handlingsplan for kalking for perioden 15. juni 
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Naturens 
mangfold og 
friluftsliv  

2011 – 2015. 

Res omr 1 
Naturens 
mangfold og 
friluftsliv  

Videreføre prosjektet ”Miljøverdi- og sårbarhetsvurderinger 
for marine arter og leveområder” i tråd med godkjent 
prosjektbeskrivelse og framdriftsplan. 

20. juni 

Naturens 
mangfold og 
friluftsliv 

Utarbeide opplegg for ”hvordan formidle verdien av 
økosystemtjenester i nasjonal sammenheng”, basert blant 
annet på Sukhdev rapporten om ”The Economics of 
Ecosystems services and Biodiversity”.  

1. april 

Res omr 1 
Naturens 
mangfold og 
friluftsliv  

Utarbeide utkast til rundskriv om områdevern etter 
naturmangfoldloven kapittel V (i hovedsak en revisjon av 
rundskriv T-3/99). 

1. juli 

Res omr 1 
Naturens 
mangfold og 
friluftsliv  

Utarbeide en plan for hvordan datagrunnlaget for 
Naturindeksen kan bedres og synliggjøre mangler på 
kunnskap. 
 

4. november 
           

Res omr 1 
Naturens 
mangfold og 
friluftsliv  

Levere rapport om prosjektet ”Oppfølging av verneområder – 
bevaringsmål og overvåking”. 
 

1. juli 

Res omr 1 
Naturens 
mangfold og 
friluftsliv 

Levere forslag til framtidig styring av sjøfuglprogrammet 
SEAPOP. 

1. oktober 

Res omr 1 
Naturens 
mangfold og 
friluftsliv 

Rapportere om status og framdrift for skogområder hvor det er 
startet arbeid med frivillig skogvern for hvert av årene f.o.m. 
2003. 
 

1. februar 

Res omr 1 
Naturens 
mangfold og 
friluftsliv 

Oversende tilråding om frivillig skogvern: 
Del 1. 
Del 2 

         
1. april 
1. oktober 

Res omr 1 
Naturens 
mangfold og 
friluftsliv 

Oversende tilråding om vern av skog på arealer eid av 
Statskog SF og Opplysningsvesenets Fond. 

1. oktober 

Res omr 1 
Naturens 
mangfold og 
friluftsliv 

Oversende forslag til oppfølging av evalueringen av arbeidet 
med frivillig skogvern. Forut for oversendelsen bes 
Direktoratet for naturforvaltning innhente eventuelle 
synspunkter på evalueringen fra relevante parter.   

1. juni 

Res omr 1 
Naturens 
mangfold og 
friluftsliv 

I samarbeid med Reindriftsforvaltningen utforme forslag til ny 
erstatningsforskrift for tamrein tatt av rovvilt, basert på 
rovviltforekomst og risiko for tap. 

15. august 

Res omr 1 
Naturens 
mangfold og 
friluftsliv 

I samarbeid med Riksantikvaren og Statens 
landbruksforvaltning rapportere på bruken av midler og 
områdevis fordeling av tiltak i 2009 for de 20 utvalgte 
kulturlandskap i  jordbruket. 

1. mars 
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Res omr 1 
Naturens 
mangfold og 
friluftsliv 

I samarbeid med Riksantikvaren levere en oppsummering av 
erfaringer med de to verdiskapingsprogrammene på kultur- og 
naturarven. 

1. juni 

Res omr 1 
Naturens 
mangfold og 
friluftsliv 

Oversende forslag til strategi for forvaltning av genetisk 
viktige individer av ulv. 

1. april 

Res omr 1 
Naturens 
mangfold og 
friluftsliv 

Oversende vurdering av norsk ulveforvaltning sett i lys av 
Bernkonvensjonen, til bruk blant annet i arbeidet med 
stortingsmelding om bestandsmål. 

1. mars 

Res omr 1 
Naturens 
mangfold og 
friluftsliv 

Gi tilbakemelding på bruken av 1427.73-posten fordelt på de 
enkelte hovedtiltak som er gjennomført i 2009. 
Rapporteringen skal inkludere hele postens beløp. 

1. mars 

Res omr 1 
Naturens 
mangfold og 
friluftsliv 

Oversende oppsummering av erfaringer med ny 
nødvergebestemmelse i Sverige hva angår hund. 

1. april 

Res omr 1 
Naturens 
mangfold og 
friluftsliv 

Oversende anbefaling vedrørende ny modell for beregning av 
ynglinger av bjørn. 

1. mai 

Res omr 1 
Naturens 
mangfold og 
friluftsliv 

Kartlegge og stedfeste rovviltsikre gjerder i utsatte fylker, 
herunder beskrive omfang av sikrede beitedyr. 

1. desember 

Res omr 1 
Naturens 
mangfold og 
friluftsliv 

Oversende en utredning som beskriver mulige konsekvenser 
av rovviltsikre gjerder for friluftsliv og hjortevilt. 

1. juni 

Res omr 1 
Naturens 
mangfold og 
friluftsliv 

Oversende en meningsmåling om den norske befolknings syn 
på ulv og bjørn, utført av SLU-Umeå, jf. prosess om nye 
bestandsmål. 

1. juli 

Res omr 1 
Naturens 
mangfold og 
friluftsliv 

Ferdigstille utkast til forskrifter om fremmede organismer. 1. mai 

Res omr 1 
Naturens 
mangfold og 
friluftsliv 

Ferdigstille utkast til veileder om fremmede organismer. 1. mai 

Res omr 1 
Naturens 
mangfold og 
friluftsliv 

Levere forslag til en helhetlig nærområdesatsing mht 
friluftsliv, helse og klima. 

1. mars 

Res omr 1 
Naturens 
mangfold og 

Levere forslag til en kommunikasjonsstrategi for friluftslivet.  
 

31. desember 
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friluftsliv 
 
Res omr 1 
Naturens 
mangfold og 
friluftsliv 

 
Levere forslag til strategi for å stimulere etniske minoriteter til 
friluftsliv, herunder etablere en arbeidsgruppe med aktuelle 
medspillere. 
 

 
31. desember 

Res omr 1 
Naturens 
mangfold og 
friluftsliv 

I samarbeid med Riksantikvaren levere forslag til opplegg for 
å kommunisere bedre sammenhengen mellom friluftsliv og 
kulturarv. 
 

31. desember 

Res omr 1 
Naturens 
mangfold og 
friluftsliv 

Levere status for arbeidet med utvikling av forvaltningsplaner 
for statlig sikrede friluftsområder slik at dette kan gi konkret 
grunnlag for å beskrive behov for økte midler til opparbeiding 
av områdene, herunder behov knyttet både til nye sikrede 
områder og tidlig sikrede områder med økt funksjon og 
regional bruk pga befolkningsvekst, byvekst og større utfart.  

31. desember 

Res omr 1 
Naturens 
mangfold og 
friluftsliv 

Levere evaluering av skjærgårdstjenesten med bakgrunn i 
opplegg utarbeidet høsten 2009.  

31. desember 
 

   
Res omr 2 
Bevaring og 
bruk av 
kulturminner 

Bistå Riksantikvaren med å gi innspill til en nasjonal strategi 
for norsk implementering av verdensarvkonvensjonen for 
2010-2020, herunder synlighet og koblinger til andre relevante 
konvensjoner. 

1. april 

Res omr 2 
Bevaring og 
bruk av 
kulturminner 

Bistå Riksantikvaren i å konkretisere mål, virkemidler og 
tidsplan for bevaringsprogrammet for verdensarven med vekt 
på oppfølgingen av hovedmålet om at de norske 
verdensarvlokalitetene skal utvikles som fyrtårn for den beste 
praksisen innenfor natur- og kulturminneforvaltningen. 
 

1. april 

Res omr 2 
Bevaring og 
bruk av 
kulturminner 

I dialog med Riksantikvaren og Norges vassdrags- og 
energidirektorat utarbeide en oversikt over områder hvor 
hensynet til verdensarv må ivaretas ved nye tiltak innenfor 
vannkraft- og energisektoren. 

1. april 

   
Res omr 3 
Reint hav og 
vann og et 
giftfritt 
samfunn 

Utarbeide forslag til revidert vannforskrift, herunder sørge for 
at interkalibrering/klassifiseringssystemet integreres i 
forskriften. 
 

Etter nærmere avtale 
med 
Miljøverndeparteme
ntet 

   
Res omr 4 Et 
stabilt klima 
og ren luft 

Utarbeide et problemnotat og status for kunnskapen om ulike 
norske naturtypers opptak og lagring av CO2, og deres 
innbyrdes betydning og sårbarhet for menneskelig aktivitet, 
herunder en vurdering av skogvern som et nasjonalt 
klimapolitisk virkemiddel. Arbeidet skal gjennomføres i 
samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet.  

1. september  

   
Res omr 5 
Internasjonalt 

Utarbeide en plan for organisering og gjennomføring av en 
nominasjonsprosess for områder på Svalbard som verdensarv 

15. april 
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samarbeid og 
miljø i nord- 
og 
polarområdene 

under verdensarvkonvensjonn. Riksantikvaren vil bistå i 
arbeidet. Planen skal omfatte en vurdering av hvilke kriterier 
ihht konvensjonen og dens retningslinjer som kan begrunne en 
verdensarvstatus, og hvilke områder som kan være aktuelle. 
Planen skal også omfatte kostnadsestimater for gjennomføring 
av en nominasjonsprosess, og en foreløpig vurdering av 
konsekvenser av en verdensarvstatus for miljøet, herunder 
ferdsel, reiseliv og liknende.  

Res omr 5 
Internasjonalt 
samarbeid og 
miljø i nord- 
og 
polarområdene 

Utarbeide en nasjonal handlingsplan for isbjørn. 31.desember 

  
Res omr 6 
Planlegging 
for en 
bærekraftig 
utvikling 

Videreføre prosjekt om bevaring av norsk fjellnatur. Et mer  
konkret oppdrag vil komme i eget brev. 

Res omr 6 
Planlegging 
for en 
bærekraftig 
utvikling 

I samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet og 
Riksantikvaren ferdigstille veiledning om hvordan miljøtema 
skal utredes og belyses i overordnete planer som omfattes av 
plan- og bygningslovens bestemmelser om 
konsekvensutredninger 

Etter avtale med 
Miljøverndeparteme
ntet 
 
 

Res omr 6 
Planlegging 
for en 
bærekraftig 
utvikling 

I samarbeid med Riksantikvaren utarbeide metodikk for 
vurdering av sumvirkninger av vindkraftutbygging. 

Etter avtale med 
Miljøverndeparteme
ntet 

Res omr 6 
Planlegging 
for en 
bærekraftig 
utvikling 

Oversende redegjørelse for hvordan Direktoratet for 
naturforvaltning og fylkesmannen kan bistå kommunene i å 
realisere intensjonene i Rikspolitiske retningslinjer for å 
styrke barn og unges interesser i planleggingen innenfor 
Direktoratet for naturforvaltnings ansvarsområde. 
 

Etter avtale med 
Miljøverndeparteme
ntet 

   
Res omr 7 
Tverrgående 
virkemidler og 
oppgaver 

Oversende oversikt over hva som er planlagt på 
beredskapsområdet i 2010. 
 

Sammen med 
årsrapporten for 
2010 

Res omr 7 
Tverrgående 
virkemidler og 
oppgaver 

Rapportere til Miljøverndepartementet fra beredskapsøvelser i 
2010 
 

Fortløpende 

Res omr 7 
Tverrgående 
virkemidler og 
oppgaver 

Rapportere til Miljøverndepartementet om status på 
sikkerhetssituasjonen i etaten (med basis i sikkerhetsloven). 
Ved behov skal det tilrettelegges for inspeksjoner fra 
Miljøverndepartementet av forbyggende sikkerhet. 
 

2. juni 

Res omr 7 Gi oversikt over gjennomførte og offentliggjorte Sammen med 
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Tverrgående 
virkemidler og 
oppgaver 

brukerundersøkelser i 2010. Gjennomføres ikke 
brukerundersøkelser i 2010, oppgis hvilke undersøkelser som 
planlegges og når de skal gjennomføres. 

årsrapport for 2010 

Res omr 7 
Tverrgående 
virkemidler og 
oppgaver 

Felles IKT-arkitektur: 
Rapportere etatenes bruk av DIFIs felles infrastruktur, 
herunder felles eID og elektronisk signatur for nye tjenester på 
nett og etatens planer for utfasing av egne eID løsninger på 
eksisterende tjenester. Fortsatt bruk egne eID-løsninger skal 
grunngis. 
Rapportere og grunngi tilfeller hvor en ikke velger å bruke 
Altinn for tjenester mot næringsliv og publikum. 

Sammen med 
årsrapporten for 
2010 

Res omr 7 
Tverrgående 
virkemidler og 
oppgaver 

Bistå Klima- og forurensningsdirektoratet når det gjelder 
følgende oppdrag: 
- Gjennomføre en intern gjennomgang av EEA-nettverket for 
rapportering til Europa, den nasjonale rollen nettverket har og 
muligheten for å utvikle og styrke dette nettverket i forhold til 
nasjonal miljødataamordning og internasjonal rapportering.  
- Tilsvarende bistå Klima- og forurensningsdirektoratet i en 
gjennomgang av dagens ”autorisering” av miljødata.. 
Gjennomgangen skal klargjøre om ansvaret er tydelig nok når 
det gjelder å sikre at alle data som rapporteres er autoriserte 
offisielle norske data. (Det er viktig å understreke at i et slikt 
system, skal etatene og andre dataleverandører fortsatt ha 
fagansvar på sine respektive områder, selv stå for 
kvalitetssikring og rapportering og være vindu mot brukerne.) 
- Som en del av arbeidet med ovennevnte gjennomgang skal 
Klima- og forurensningsdirektoratet gjennomføre en intern 
vurdering av arbeidet med Miljøreferanser, og se på hvordan 
dette har fungert i forhold til formålet med Miljøreferanser.   

Første versjon 1. 
desember 2009   
 
Endelig versjon 15. 
mars 2010  

 
 

 Bistå Klima- og forurensningsdirektoratet i arbeidet med å 
gjennomføre en intern gjennomgang av Miljøstatus med 
utgangspunkt i formålet om at Miljøstatus skal være felles en 
portal til bruk for alle etatene, og hvor Klima- og 
forurensningsdirektoratet har redaktøransvaret. En rapport om 
hvordan dette har fungert skal sendes Miljøverndepartementet. 

Første versjon:  
1. februar 
Endelig versjon:  
3. mai 

 
 

5. BUDSJETT OG FULLMAKTER 

5.1. Tildeling og budsjettforutsetninger 
Tildelte bevilgninger skal disponeres i samsvar med Prop. 1 S (2009–2010),  Stortingets 
behandling og vedtatt budsjett. Midlene skal for øvrig disponeres i samsvar 
bevilgningsreglementet, Reglement og bestemmelser for økonomistyringen i staten, 
Miljøverndepartementets hovedinstruks for økonomiforvaltningen i virksomheten og andre 
regler som er fastsatt for disponeringen av statlige budsjettmidler. 
 
De krav som er stilt til virksomheten i punktene 2, 3 og 4 skal realiseres innenfor de tildelte 
midler uten uhjemlede overskridelser, jf. bevilgningsreglementets § 11 annet ledd. Dette 
innebærer at samtykke til overskridelse må innhentes fra departementet før eventuelle utgifter 
utover tildelte midler pådras. I punkt 5.2.delegerer departementet myndighet til å benytte 
gjeldende unntaksbestemmelser i Bevilgningsreglementet. Departementet delegerer også 
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myndighet til å pådra merutgifter mot tisvarende merinntekter i henhold til Stortingets 
bevilgningsvedtak for 2010. Departementet legger til grunn at Direktoratet for 
naturforvaltning har vurdert bruk av disse fullmaktene før saker om overskridelse av 
tildelingene fremmes departementet. Det vises for øvrig til vedlegg 2 ”Tillegg til kap. 5 
Budsjett og fullmakter”, med fullmakt til å opprette og inndra stillinger, instruks for bruk av 
tilsagns og bestillingsfullmakt samt vilkår for å benytte fullmaktene for 2010 i henhold til 
unntaksbestemmelsene i bevilgningsreglementet er omtalt. 
 
Direktoratet for naturforvaltning skal sikre at strategisk fokus og prioriteringer av oppgavene 
er i tråd med politiske signaler og økonomiske rammebetingelser. Kravet til effektiv drift og 
ressursforvaltning omfatter også antall ansatte. Behovet for personalressurser forårsaket av 
nye og endrede oppgaver/tiltak skal løses innenfor tildelt ramme.  
 

5.1.1 Kap. 1425/5578 Vilt- og fisketiltak/Sektoravgifter under 
Miljøverndepartementet 

Følgende beløp stilles til disposisjon på kap. 1425:   (tall i 1.000 kr) 
Kap./Post Vedtatt bevilgning 

2010
Tildeling 2010 

1425.01 Driftsutgifter 28 480 28 480 
1425.61 Tilskudd til kommunale 
vilttiltak, kan overføres 

0 0 

1425.70 Tilskudd til fiskeformål, kan 
overføres 

9 295 9 295 

1425.71 Tilskudd til viltformål, kan 
overføres 

40 300 40 300 

SUM KAP. 1425 78 075 78 075 
 
Fra 2010 er kap. 4425 lagt ned og bevilgningene overført til kap. 5578, jf omtale i Prop. 1 S 
og under kap. 5578 nedenfor.  
 
Direktoratet for naturforvaltning må disponere postene under kap. 1425 slik at eventuelle 
mindreinntekter under kap. 5578 post 71 og 72 kan kompenseres ved tilsvarende 
mindreforbruk på de aktuelle utgiftspostene under kap. 1425. Forslag til justerte bevilgninger 
fremmes om tidsmessig mulig til ny-salderingen.  
 
Post 01: 
• Nytt i 2010 er at betalingen til Brønnøysundregistrene for drift av Jegerregisteret er 

budsjettert på posten. Tidligere gikk denne direkte fra Viltfondet til registeret. Omvendt 
blir det på posten fra 2010 ikke lenger budsjettert med refusjon til Direktoratet for 
naturforvaltning for utgifter til saksbehandling og forvaltning av tilskuddsspostene under 
kap. 1425. Direktoratets utgifter til dette blir i stedet direkte knyttet til inntektspostene 
under kap. 5578. Formålet er å unngå dobbelbudsjettering innenfor samme 
departementssektor.  

 
Post 61:  
• Posten har eksistert for en overgangsperiode, og er i 2010-budsjettet lagt ned slik som 

varslet gjennom flere år i budsjettproposisjonen.   
 
Post 70:  
• Posten er redusert grunnet mindre inntekter fra innbetalte fiskeravgifter i 2008.  
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Post 71: 
• Posten er økt med 2,7 mill. kroner til lokale vilttiltak, hovedsaklig som en konsekvens av 

at post 61 blir avsluttet. Bevilgningens fordeling på underposter er gjengitt i Prop. 1 S. 
Av den totale bevilgningen på post 71 er 2 mill. kroner satt av til arbeidet med gjess, jf. 
Miljøverndepartementets brev av 29. juni 2005.  

 
Det forutsettes inntjent følgende beløp under kap. 5578:    (tall i 1.000 kr) 
Kap./Post Vedtatt bevilgning 

2010
Tildeling 2010 

5578.71 Refusjoner fra Viltfondet 70 400 70 400 
5578.72 Refusjoner fra Statens 
fiskefond 

16 175 16 175 

SUM KAP. 5578 86 575 86 575 
 
 
Kap. 4425 er lagt ned og bevilgningene overført til kap. 5578. Årsaken er at de sektorvise 
avgiftene under alle departementene er samlet i samme nummerserie i statsbudsjettet.  
Inntektene vil fremdeles være øremerket de enkelte departementer og til sine formål.  
 
I tillegg til å finansiere utgifter under kap. 1425, dekker kap. 5578 postene 71 og 72 også noe 
av utgiftene til vilt- og fiskeforskning under kap. 1410 post 50, og utgifter til forvaltning av 
ordningen under kap. 1427 post 01.  
 
Refusjon av Direktoratet for naturforvaltnings administrative utgifter knyttet til 
fondsforvaltning og gjennomføring av vilt – og fiskeprosjekter på 4,5 mill. kroner skal ikke 
lenger inntektsføres over kap. 4427.  
Utgiftene er forholdsmessig dekket ved inntektspostene under kap. 5578. Fra kap. 5578 post 
71 Jeger- og fellingsavgifter er dette finansiert med 3,283 mill. kroner (jf tabell 13.6 i Prop. 1 
S) og fra kap. 5578 post 72 Fiskeravgifter med 1,217 mill. kroner. Sistnevnte har ved en feil 
blitt utelatt i tabell 13.8, jf oppklaring i korrespondanse mellom Miljøverndepartementet og 
Økonomiseksjonen i Direktoratet for naturforvaltning.  
 
Også inntektsføringer fra fondene til kap. 4410 opphører. Alle inntektsbeløp er nå lagt inn i 
bevilgningene på kap. 5578. 
 
Post 71 Jeger- og fellingsavgifter: 
• Jeger- og fellingsavgiftene er ikke økt i 2010.  
 
Post 72 Fiskeravgiftene: 
• Fiskeravgiftene er ikke økt i 2010.  
 
 
 
 

5.1.2 Kap. 1426/4426 Statens naturoppsyn 
 
Følgende beløp stilles til disposisjon på kap. 1426:     (tall i 1.000 kr) 
Kap./Post Vedtatt bevilgning 

2010
Tildeling 2010 

1426.01 Driftsutgifter 111 412 111 412 
1426.30 Tiltak i nasjonalparkene, kan 
overføres 

27 391 27 391 
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1426.31 Tiltak i naturvern- og 
kulturlandskapsområder, kan overføres 

39 502 39 502 

1426.32 Skjærgårdsparker mv, kan 
overføres 

23 695 23 695 

SUM KAP. 1426 202 000 202 000 
 
 
Bestillingsfullmakt: 
Under post 32 er det en bestillingsfullmakt på 7 mill. kroner. Av beløpet er ca 5 mill. kroner 
knyttet til bestilling av ny kystoppsynsbåt i tilfelle denne ikke blir levert og betalt innen 
utgangen av 2010. Utover dette får Direktoratet for naturforvaltning adgang til å gjøre 
bestillinger av materiell og lignende utover bevilgningen på kap. 1426 post 32 
Skjærgårdsparker, slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke 
overstiger 2 mill. kroner.  
 
Spesielle budsjettforutsetninger: 
Post 01: 
Posten er økt med 15,9 mill. kroner. Under posten er følgende endringer og føringer lagt inn: 
• Til arbeidet med styrket forvaltning av verneområdene er det på posten lagt inn 8,5 mill. 

kroner.  
• Til oppsyn i Breheimen er det lagt inn 1,5 mill. kroner.  
• Til oppsynsordninger i Skardsfjella-Hyllingsdalen, Naustdal-Gjengedal, Ålfotbreen og 

Smøla er det lagt inn 3,3 mill. kroner, jf ekstrabevilgning i forbindelse med RNB 2009.  
• Til oppsyn med truete arter og naturtyper er det lagt inn 0,75 mill. kroner. 
• Til styrking av Statens naturoppsyn’s sentralledd er det lagt inn 1,5 mill. kroner.  
• Det er lagt inn 328 000 kroner i kompensasjon for virkningene av lønnsoppgjøret 2009.  
 
Post 30: 
• Posten er økt med 8,5 mill. kroner knyttet til satsingen på styrket forvaltning av 

verneområder.  
 

Post 31: 
• Posten er økt med 8,5 mill. kroner til styrket forvaltning av verneområder.  
• Av bevilgningen skal ca 5 mill. kroner brukes til utvalgte kulturlandskap i jordbruket, 

sammen med midler over Landbrukets utviklingsfond og midler over Riksantikvarens 
budsjett.  

• Det har de siste årene blitt overført et beløp fra posten til Kommunal- og 
regionaldepartementet i forbindelse med Fritt-Fram forsøket i Oppland fylke. 
Forvaltningsreformen trådte i kraft fra 01.01.2010 og forsøket vil samtidig opphøre. 
Følgelig tilbakeføres 331 000 kroner til posten. 

 
Post 32:  
• Posten er økt med 1 mill. kroner til drift og båt-investeringer.  

 
 
Det forutsettes inntjent følgende beløp under kap. 4426:    (tall i 1.000 kr) 
Kap./Post Vedtatt bevilgning 

2010 
Tildeling 2010 

4426.01 Ymse inntekter 142 142 
4426.02 Oppdragsinntekter 50 50 
SUM KAP. 4426 192 192 
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Post 02:  
• Bevilgningen er redusert med 0,95 mill. kroner grunnet forventninger om redusert 

inntekt.  
  

5.1.3 Kap. 1427/4427 Direktoratet for naturforvaltning 
Følgende beløp stilles til disposisjon på kap. 1427:    (tall i 1.000 kr) 
Kap./Post Vedtatt bevilgning 

2010 
Tildeling 2010 

1427.01 Driftsutgifter   137 114  137 114 
1427.21 Spesielle driftsutgifter 254 485 251 485 
1427.30 Statlige erverv, båndlegging av 
friluftsområder, kan overføres 

36 405 30 405 

1427.31 Tiltak i friluftsområder, kan 
overføres 

24 500 24 500 

1427.32 Statlige erverv, fylkesvise 
verneplaner, kan overføres 

19 450 19 450 

1427.34 Statlig erverv, nasjonalparker, 
kan overføres 

54 100 54 100 

1427.35 Statlig erverv, nytt skogvern, 
kan overføres 

134 981 134 981 

1427.60 Tilskudd til lokalt 
utviklingsfond 

10 000 10 000 

1427.70 Tilskudd til kalking og lokale 
fiskeformål, kan overføres 

88 000 88 000 

1427.71 Forvaltningstiltak i 
verdensarvområde 

9 600 9 600 

1427.72 Erstatninger for beitedyr tatt av 
rovvilt, overslagsbevilgning 

116 895 116 895 

1427.73 Forebyggende og 
konfliktdempende tiltak i 
rovviltforvaltningen, kan overføres 

75 000 75 000 

1427.74 Tilskudd til friluftslivstiltak, 
kan overføres 

20 693 20 193 

1427.75 Internasjonale avtaler og 
medlemskap 

1 042 1 042 

1427.76 Tilskudd til informasjons- og 
kompetansesentra 

17 400 17 400 

1427.77 Tilskudd til nasjonalparksentre, 
kan overføres 

19 600 19 600 

1427.78 Friluftrådenes landsforbund og 
interkommunale friluftsråd, kan 
overføres 

8 000 8 000 

1427.81 Verdiskapingsprogrammet for 
naturarven, kan nyttes under post 21 

10 000 10 000 

1427.82 Tilskudd til prioriterte arter og 
naturtyper, kan overføres, kan nyttes 
under post 21 

20 000 20 000 

SUM KAP. 1427 1 057 265 1 047 765 
 
Tilsagnsfullmakter til Direktoratet for naturforvaltning:     (i 1 000 kr) 

Tilsagnsfullmakt post 30 78 000* 
Tilsagnsfullmakt post 32 35 700 
Tilsagnsfullmakt post 34 245 200 
Tilsagnsfullmakt post 35 140 000 
Tilsagnsfullmakt post 77 2 000 
Tilsagnsfullmakt post 79 6 750 

 42



 
*) Ang. 1427/30: Fullmakten på posten i Prop. 1 S (2009-2010) er 80 mill. kroner. 
Miljøverndepartementet holder imidlertid tilbake 2 mill. kroner av fullmakten til 
skjærgårdsparken vest for Lindesnes, jf. budsjettforutsetning på posten under.  
 
Om tildelingen under post 72 : 

(tall i 1000kr) 
Kap. 1427.72 Erstatninger for 
beitedyr tatt av rovvilt, 
overslagsbevilgning 

Vedtatt bevilgning 
2010 

Tildeling 2010 

1427.72.1 Erstatning for husdyr 77 293 77 293 
1427.72.2 Erstatning for tamrein 39 602 39 602 
SUM KAP. 1427. 72 116 895 116 895 

 
Generelt: 
Utover føringene for hver post i opplistingen under, henviser vi til omtale av budsjettmidlene 
for et utdrag bolker i Prop. 1 S (2009-2010) på side 216-218.  
 
Spesielle budsjettforutsetninger: 
Post 01: 
Posten er styrket med 12,4 mill. kroner. Under posten er følgende endringer og føringer lagt 
inn:  
• Posten er økt med 5 mill. kroner for å gjøre direktoratet i stand til å ivareta sine 

basisoppgaver.  
• Til styrket forvaltning av verneområder er det lagt inn 6,5 mill. kroner, blant annet til nye 

områdeforvaltere som midlertidig blir lønnet over denne posten.  
• Fra 2009-budsjettet ligger det inne 5 mill. kroner til arbeidet med naturindeks, 4,5 mill. 

kroner til handlingsplaner for truede arter og 5 mill. kroner til kartlegging av truede arter 
og naturtyper.  

• Det er lagt inn 0,65 mill. kroner i lønnskompensasjon. 
• Posten er økt med 231 000 kroner, jf tilsvarende økning under kap. 4427 post 01.  
 
Post 21:  
Posten er økt med 30,2 mill. kroner. Følgende føringer er lagt inn:   
• 75 mill. kroner til villaks.  
• 35,5 mill. kroner til å utarbeide og følge opp handlingsplaner for truede arter, inkludert 

fjellrev.  
• 21,5 mill. kroner til helhetlig vannforvaltning og oppfølging vannforskriften. ( I tillegg 

skal det benyttes 5,9 mill. kroner under kap. 1400 post 21og 5,4 mill. kroner under kap. 
1410 post 21. Dvs totalt 32,8 mill. kroner til helhetlig vannforvaltning, hvorav 6 mill. 
kroner skal benyttes av Klima- og forurensningsdirektoratet til tiltaksorientert 
overvåking, se nærmere omtale under kap 1400 post 21 og kap 1410 post 21.) 

• 48 mill. kroner til prosesskostnader, konsekvensutredninger mm. til gjennomføring av 
nasjonalparkplanen, utarbeidelse av forvaltningsplaner, tilsynsutvalg og lokal forvaltning 
av nasjonalparker og verneområde. I beløpet ligger 2 mill. kroner til skjøtsel og en 
interkommunal stilling i samband med vernet av Trillemarka-Rollagsfjell, og 1,5 mill. 
kroner skal brukes til delvis finansiering av det svensk-norske interreg-prosjektet Ytre 
Hvaler nasjonalpark og Kosterhavet nasjonalpark. Midlene skal stilles til disposisjon for 
fylkesmannen i Østfold som norsk prosjekteier. I tillegg skal 3.5 mill kroner stilles til 
disposisjon for fylkesmannen i Finnmark til nødvendige stillinger, drift av arbeidsutvalg 
m.m. for å kunne sluttføre vernesakene i Finnmark. Det skal også stilles 1 mill. kroner til 
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disposisjon for Sametinget i forbindelse med gjennomføring av verneplanarbeidet i de 
nordligste fylkene. 

• Som følge av økte utgifter til drift og sekretariat for de regionale rovviltnemndene er det 
fra kap. 1427 post 73 omdisponert 3 mill. kr, slik at totalbudsjettet kommer opp i ca 5,4 
mill. kroner. Bl.a. skal Fylkesmannen i Hedmark styrkes med en stilling. 

• 10 mill. kr til arbeidet med naturindeks.     
• 10 mill. kroner til forberedelse og gjennomføring av tilskuddsordningene for prioriterte 

arter og utvalgte naturtyper, herunder 0,75 mill. kr til Artsdatabankens bidrag i 
oppfølgingen av ordningene med prioriterte arter og utvalgte naturtyper. 

• 12 mill. kr til tiltak mot fremmede arter.  
• 1,8 mill. kr til videreføring av FoU-prosjektet om effekter og konsekvenser av 

menneskelige inngrep og ferdsel i Snøhetta-området i forhold til villrein.  
• 2,9 mill. kr til marin naturforvaltning, herunder marin verneplan og sjøfuglforvaltning.  
• 2,9 mill. kr til forberedelser av Trondheimskonferansen.  
• 2,8 mill. kr til arbeidet med helhetlig forvaltning av norske havområder.  
• 1 mill. kroner til arbeidet med strandsonen.  
• 5 mill. kroner til artsprosjektet. I tillegg ligger 20 mill. kroner til prosjektet på kap. 1400 

post 21, se nærmere omtalen under denne posten.  
• 0,9 mill. kroner til forpliktelser i tilknytning til GMO-arbeidet.  
• Videre er posten økt med 174 000 kroner som følge av økning i jegerprøvegebyret på 15 

kroner, jf tilsvarende økning under kap. 4427 post 54. Posten er i tillegg økt med 210 000 
kr, jf prisjustering av kap. 4427 post 09 med tilsvarende beløp.  

• 2 mill. kroner til prosjekt Den naturlige skolesekken. Det vises for øvrig til tildeling av 
midler til samme prosjekt over kap. 1400 post 21.  

• Departementet har holdt tilbake 3 mill. kroner, hvorav 2 mill. kr skal gå til markering av 
FNs internasjonale år for biologisk mangfold 2010 (Naturmangfoldåret 2010) og 1 mill. 
kroner til prosjektet ”Betaling for økosystemtjenester” som vil bli styrt fra departementet.  

 
Post 30: 

Posten er økt med 2 mill. kroner til oppfølging av markaloven.   
Miljøverndepartementet har holdt tilbake 2 mill. kroner av tilsagnsfullmakten som vil bli 
administrert av departementet til skjærgårdsparken vest for Lindesnes. 
Miljøverndepartementet har også holdt tilbake 6 mill. kroner av bevilgningen under 
posten.  

 
Post 31: 
• Posten er økt med 2 mill. kroner. 
 
Post 32: 
• Direktoratet for naturforvaltning må være oppmerksom på at Miljøverndepartementet vil 

belaste posten med tinglysningsgebyr i forbindelse med vernevedtak.  
 
Post 34: 
• Direktoratet for naturforvaltning må være oppmerksom på at Miljøverndepartementet vil 

belaste posten med tinglysningsgebyr i forbindelse med vernevedtak. 
• Utgifter til informasjonsarbeid for nasjonalparkene skal ikke dekkes under kap. 1427 post 

34. Slike utgifter skal dekkes over kap. 1427 post 21.  
• Utgifter til konsekvensutredninger skal dekkes under kap.1427 post 21.  
• Posten er økt med 29 mill. kroner for å kunne dekke forventet behov i 2010 nå som nye 

erstatningsregler er fastsatt.   
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Post 35: 
• Posten er redusert med 2,9 mill. kroner til 134,981 mill. kroner. Midler som er avsatt til 

utvidet Trillemarka-vern som ikke blir utbetalt i 2010, må ikke brukes til andre formål i 
2010.   

• Grunnet forventede utbetalingsforpliktelser og bundne midler relatert til Trillemarka, vil 
nye vernevedtak i 2010 ut fra foreliggende beregninger (per oktober 2009) hovedsakelig 
måtte skje i kraft av tilsagnsfullmakten. I praksis vil dette si vern på statsgrunn og 
eventuelt OVFs grunn. Miljøverndepartementet har beregnet at ledig tilsagnsramme i 
2010 er ca 100 mill. kroner.  

• Det vil komme eget oppdragsbrev med budsjettforutsetninger knyttet til nærmere 
disponering av bevilgningen og tilsagnsfullmakten på posten.  

• Direktoratet for naturforvaltning bes være oppmerksom på at Miljøverndepartementet vil 
belaste posten med tinglysningsgebyr i forbindelse med vernevedtak.  

 
Post 60:  
• 6 mill. kroner skal gå til det lokale utviklingsfondet for kommunene Rollag, Sigdal og 

Nore og Uvdal knyttet til utvidet vern av Trillemarka-Rollagsfjell. 
• 4 mill. kroner skal gå til utvikling av naturbasert reiseliv i forbindelse med Breheimen 

nasjonalpark. 
 
Post 70: 
• Posten skal disponeres etter nærmere avtale med Miljøverndepartementet. 
 
Post 71:  
• Direktoratet for naturforvaltnings eget arbeid med naturdelen i verdensarvområder skal 

dekkes over kap. 1427 post 21.  
 
Post 73: 
• Posten er redusert med 5 mill. kroner. Av dette er 3 mill. kroner omdisponerte til kap. 

1427 post 21 grunnet økte utgifter i rovviltnemndene. Posten skal også i 2010 dekke 
ordning med kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste ved forsøk på skadefelling av 
rovdyr.  

 
Post 74: 
• Posten er økt med 3 mill. kroner som skal brukes til å styrke ordningen med FNF i flere 

fylke. 
• Innsatsen på posten skal fortsatt primært være rettet mot barn, unge, funksjonshemmede 

og etniske minoriteter.  
• Miljøverndepartementet har holdt tilbake en reserve på 500 000 kroner. 
• Direktoratet for naturforvaltnings samlede forslag til fordeling av tilskudd på denne 

posten må klareres med Miljøverndepartementet før endelig tildeling besluttes. 
• Det har de siste årene blitt overført et beløp fra posten til Kommunal- og 

regionaldepartementet i tilknytning til Fritt-Fram forsøket i Oppland fylke. 
Forvaltningsreformen trådte i kraft fra 01.01.2010 og forsøket opphørte samtidig. 
Følgelig er 173 000 kroner tilbakeført posten. 

 
Post 75: 
• Posten er prisjustert.  
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Post 76: 
• Posten er økt med 4 mill. kroner til utvikling av flere sentre, blant annet et RAMSAR-

senter. 
• 6 mill. kroner er satt av til villreinsentrene i 2010. 
• 0,9 mill kroner skal gis som tilskudd til stiftelsen Kunnskapssenter for laks og vannmiljø 

i Namsos.   
• Den resterende bevilgning disponeres i samråd med departementet. 
 
Post 77:  
• Posten er økt med 5 mill. kroner. Dette skal gå til styrking og utbygging av flere 

nasjonalparksentre, jf. at slike sentre er aktuelle som knutepunkt for den nye 
forvaltningsmodellen for verneområder. 

 
Post 79: 
• Tilsagnsfullmakt på 6,75 mill. kroner på posten videreføres for å kunne gi tilsagn om 

dekking av kostnader ved flytting av oppdrettsanlegg, slik som vedtatt i forbindelse med 
RNB 2005. Fullmakten vil bli håndtert fra Miljøverndepartementet og blir ikke tildelt 
Direktoratet for naturforvaltning.  

 
Post 81: 
• Posten er ny og skal dekke tilskudd til verdiskapingsprogrammet for naturarven. Vi viser 

til nærmere omtale i Prop 1 S (2009-2010).   
 
Post 82: 
• Posten er ny og skal gå til ny tilskuddsordning for prioriterte arter og naturtyper. 

Posten er delt i to underposter, en for prioriterte arter og økologiske funksjonsområder for 
prioriterte arter, og en for utvalgte naturtyper. Vi viser til nærmere omtale i Prop 1 S 
(2009-2010).   

 
Felles føring for postene 30, 32, 34 og 35 
Direktoratet for naturforvaltning skal, blant annet som risikoreduserende tiltak, ha tett 
oppfølging av sikrings- og vernepostene (post 30, 32, 34 og 35), jf oppdrag i oppdragslisten 
under resultatområde 7 angående risikostyring, verne- og sikringssaker og kostnadsoverslag. 
For vernepostene innebærer dette at Direktoratet for naturforvaltning etter mottakelse av 
endelig tildelingsbrev utarbeider et detaljert budsjett for hver post som sendes 
Miljøverndepartementet. Dette budsjettet skal være utgangspunkt og referanse for alle 
rapporteringer fra Direktoratet for naturforvaltning til Miljøverndepartementet utover i året og 
i økonomioppfølging av postene for øvrig. Det skal også være grunnlag for eventuelle behov 
fremmet i forbindelse med RNB og nysalderingen. Budsjettet skal være fordelt på konkrete 
områder og utbetalinger gjennom året for disse, samt restansebeløp som settes inn etter hvert. 
I de tilfellene budsjettet ikke er fullt ut disponert, angis en ”udisponert-kategori”. 
 
Endringer i budsjettet må gjøres på en måte som gjør det mulig å følge disse fra rapportering 
til rapportering. Det innebærer blant annet at kansellerte prosjekter ikke slettes, men blir 
stående med null i beløp. Nye prosjekter og elementer markeres. Oversikten 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 være 
lett å identifisere. 
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Det forutsettes inntjent følgende beløp under kap. 4427:    (i 1.000 kr) 
Kap./Post Vedtatt bevilgning 

2010 
Tildeling 2010 

4427.01 Ymse inntekter 2 952 2 952 
4427.09 Internasjonale oppdrag 5 132 5 132 
4427.54 Gebyrer 3 074 3 074 

SUM KAP. 4427 11 158 11 158 
 
Post 01: 
• Posten er redusert med 4,5 mill. kroner fordi det på posten ikke lenger skal føres refusjon 

fra kap. 1425 til dekking av direktoratets utgifter over kap. 1427 post 01 til forvaltning av 
tilskuddspostene på kap. 1425 og fondsforvaltningen av Viltfondet og Statens fiskefond.  

 
 

5.1.4 Tildelinger under andre kapitler 
 
Følgende beløp stilles til disposisjon på kap. 1400, post 21: ( tall i 1000 kr) 
1400. 21 Spesielle driftsutgifter                                                        44 200                 
 
Spesielle budsjettforutsetninger:  
• 5,3 mill. kroner tildeles helhetlig vannforvaltning. De resterende 0,6 mill. kroner som er 

satt av til dette på kap. 1400 post 21 tildeles Klima- og forurensningsdirektoratet til 
tiltaksrettet overvåking i vannregionene, jf. tekst under kap. 1410 post 21 og under kap 
1427. post 21. 

• 1,9 mill kroner tildeles helhetlig forvaltning av norske havområder, herunder 1,25 mill. 
kroner til fullfinansiering av SEAPOP-programmet inkludert Jan Mayen. 

• 2,5 mill. kroner tildeles Den naturlige skolesekken. Miljøverndepartementet vil disponere 
0,5 mill. kroner (utenom de 2,5 mill. kroner som tildeles Direktoratet for 
naturforvaltning) i tilfelle uforutsette forhold dukker opp. Det vises for øvrig til føring 
under kap. 1427 post 21 for samme prosjekt.  

• 1 mill. kroner tildeles til finansiering av det svensk-norske interreg-prosjektet Ytre Hvaler 
nasjonalpark og Kosterhavet nasjonalpark. Sammen med midler fra kap. 1427 post 21 
skal beløpet stilles til disposisjon for fylkesmannen i Østfold som norsk prosjekteier. 

• 2 mill. kroner tildeles naturfaglige utredninger i forbindelse med arbeidet med 
fylkesdelplaner for villreinfjellene.  

• 20 mill. kroner tildeles arbeidet med et norsk artsprosjekt. Midlene skal disponeres i 
samråd med Miljøverndepartementet, og i tråd med vedtatt mandat og organisering.  

• 6 mill. kroner tildeles kompetanseoppbygging i kommunene om Naturmangfold-loven. 
Av dette skal ca 100 - 200 000 kroner tildeles det enkelte fylkesmannsembete (dvs at 
totalt ca 3,1 mill. kroner skal tildeles fylkesmannen). 

• 5 mill. kr tildeles verdiskapingsprogrammet.  
• 400000 kroner tildeles revidering og oppdatering av veiledere i tilknytning til ny Plan- og 

bygningslov. 
• 100 000 kroner tildeles til gjennomføring av plankonferanse. 
 
 
Følgende beløp stilles til disposisjon på kap. 1400 post 81:  (tall i 1.000 kr) 
1400. 81 Tilskudd til lokalt miljøvern og bærekraftige lokalsamfunn   1 000 
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1 mill. kroner går til å forsterke fylkesmennenes innsats i kommuneprogrammet, herunder 
også utviklingsprosjekter i nettverkskommunene. 
 

5.1.5 Vedr. tildeling av midler til overvåking /kartlegging i 2010 
 
Følgende beløp stilles til disposisjon på kap. 1410: (tall i 1.000 kr) 
1410.21 Miljøovervåking og miljødata  54 769 
 
Spesielle budsjettforutsetninger:  

• 21 mill. kroner til generelle kartleggings- og overvåkingsaktiviteter, herunder det 
interdepartementale programmet.  

• 16,2 mill. kroner til bestandsovervåking av rovvilt. 
• 7,7 mill. kroner til SEAPOP 
• 2,8 mill. kroner til overvåking av verneområder 
• 0,9 mill. kroner til fjellrev 
• 3,9 mill. kr til ferskvann: Nasjonalt nettverk og sur nedbør. 
• 0,650 mill. kroner sammenheng mellom klima og naturmangfold, inkludert palsmyr.  
• 0,2 mill. kroner til 3Q 

 
Til orientering er det i tillegg satt av 5,4 mill. kroner til overvåking i tilknytning til helhetlig 
vannforvaltning under kap. 1410 post 21. Disse midlene vil bli tildelt Klima- og 
forurensningsdirektoratet til tiltaksrettet overvåking i vannregionene, jf tekst under kap. 1400 
post 21 og under kap 1427 post 21. 
 

5.2 Delegering av budsjettmessige fullmakter  
Direktoratet for naturforvaltning delegeres myndighet til å: 
1. Opprette og inndra stillinger, jf. vedlegg 2 punkt. 
 
2. Foreta bestillinger av materiell og lignende for:  

• inntil 7 mill. kroner ut over bevilgningen under kap. 1426 post 32.  
Samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar pr. 31.12.2010 må ikke overstige 
fullmakten(e)s størrelse. Det vises til instruks i vedlegg 2 punkt 2. 
 
3. Gi tilsagn om tilskudd: 

• inntil 78,0 mill. kroner ut over bevilgningen under kap 1427 post 30. 
• inntil 35,7 mill. kroner ut over bevilgningen under kap 1427 post 32. 
• inntil 245,2 mill. kroner ut over bevilgningen under kap 1427 post 34. 
• inntil 140,0 mill. kroner ut over bevilgningen under kap 1427 post 35. 
• inntil 2,0 mill. kroner ut over bevilgningen under kap 1427 post 77. 
• inntil 6,75 mill. kroner ut over bevilgningen under kap 1427 post 79. 

Samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar pr. 31.12.2010 må ikke overstige 
fullmaktenes størrelse. Det vises til instruks i vedlegg 2 punkt 2. 
 
4. Benytte unntaksbestemmelsene i bevilgningsreglementet. Dette gjelder å: 

• foreta nettobudsjettering ved utskifting av utstyr 
• overskride driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter 
• overskride investeringsbevilgninger mot tilsvarende innsparing under 

driftsbevilgninger under samme budsjettkapittel 
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• overskride driftsbevilgninger til investeringsformål mot tilsvarende innsparing i de 
tre følgende budsjetterminer 

• inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret 
Det vises til vilkår for bruk av fullmaktene i vedlegg 2 punkt 3. 
 
5. I tillegg til den generelle merinntektsfullmakten i henhold til unntaksbestemmelsene  
i bevilgningsreglementet delegeres også etaten myndighet til å overskride bevilgningene 

under  
• kap. 1427 post 01 mot tilsvarende merinntekter under kap. 4427 post 01  
• Kap. 1427 post 21 mot tilsvarende merinntekter under kap. 4427 postene 09 og 54. 

 

5.3 Direktoratet for naturforvaltnings fondsforvaltning  
Direktoratet for naturforvaltning er tillagt forvaltningsansvaret for Viltfondet og Statens 
fiskefond. Det vises til Bestemmelsene om økonomistyring i staten kap. 3.3.3.  
 

6. STYRINGSKALENDER 

6.1 Rapportering 
Det vises til departementets etatsstyringshefte.    

Retningslinjene for rapportering er sendt ut elektronisk som egen sak, og skal benyttes hvert 
år som rapporteringsmal av etatene. Etatene forutsettes å lagre dette dokkumentet og hente det 
fram og fylle ut relevante rapporter når de enkelte rapportene skal avgis. Dersom det blir 
behov for endringer i retningslinjene, vil departementet meddele dette. Vi minner om at alle 
etatene skal lage en kort, samlet oppsummering under det enkelte resultatområde ved 
rapportering pr. 31. august og 31. desember i 2010. Denne oppsummeringen kommer i tillegg 
til rapportering på resultatkrav i tildelingsbrevet. 

Frister for rapporteringer i 2010 er: 

Avviksrapportering 19. mai 2010 
Foreløpig årsrapport 20. september 2010 
Endelig årsrapport 7. februar 2011 
 

Vi minner om at all rapportering også skal sendes i elektronisk format til departementet 
postmottak@md.dep.no Departementet vil innskjerpe at all rapportering skal foreligge i 
Miljøverndepartementet minst 14 dager før etatsstyringsmøtene. 
 
Vi minner også om at etatene årlig skal rapportere på nærmere spesifiserte data vedrørende 
personell og utgifter under postene 01 og 21. Rapporteringsinstruks og rapportmaler 
oversendes separat på mail.  

Frist for denne rapporteringen for 2010 er 1. mars 2011. 

Oversikt over etatenes koordineringsoppgaver er tatt inn i ”Faste, løpende oppgaver for 
2010”. 

 

OVERSIKT OVER VEDLEGGENE 
Vedlegg 1: Møteplan 2010 
Vedlegg 2: Tillegg til kap. 5 Budsjett og fullmakter 
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