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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. 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 
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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 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. 
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• 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 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. 
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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.  
 
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 
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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. 

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 SYSSELMANNEN UNDER DET ENKELTE 
RESULTATOMRÅDE 
 
RESULTATOMRÅDE 4: ET STABILT KLIMA OG REN LUFT  
 
Underområde: Klimaendringer 
 
Arbeidsmål 4.1.5.1. Kartlegge Norges klimasårbarhet og innarbeide hensynet til 
klimaendringene i samfunnsplanleggingen 
 
Sysselmannen skal: 

• Ved behov, bidra med kunnskap og vurderinger av forhold som gjelder 
svalbardsamfunnet i pågående nasjonal utredning (NOU) om samfunnets sårbarhet 
og tilpasningsbehov som følge av klimaendringene. 
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RESULTATOMRÅDE 5: INTERNASJONALT MILJØVERNSAMARBEID OG 
MILJØVERN I NORD- OG POLAROMRÅDENE 
 
Underområde: Miljøvern i nord- og polarområdene 
Miljøverndepartementet har det faglige ansvaret for Sysselmannens miljøvernavdeling, og 
setter mål for virksomhet på miljøvernområdet. Driftsbudsjettet tildeles over 
Svalbardbudsjettet gjennom Justis- og politidepartementets tildelingsbrev.  

Følgende hovedprioriteringer i miljøvernpolitikken har relevans for miljøvernarbeidet 
på Svalbard i 2010 

Regjeringen har som mål at Norge skal være et foregangsland i miljøpolitikken, både 
nasjonalt og internasjonalt. Vern om miljøet er et grunnleggende vilkår for en bærekraftig 
utvikling og for en videreføring av viktige kvaliteter i samfunnet. Norsk miljøpolitikk skal 
bygge på; ”føre-var”prinsippet som innebærer at tvil skal komme naturen til gode, prinsippet 
om at forurenseren skal betale og prinsippet om at alle samfunnssektorer har ansvar for å ta 
miljøhensyn slik at det er mulig å se miljøbelastningene i sammenheng. Miljøpolitikken skal 
så langt det er mulig være forankret i solid faglig kunnskap.  
 
Klimaendringer og global oppvarming er de største utfordringer vi står overfor. Hyppigere 
ras og flommer og minkende havis i Arktis synliggjør at klimaendringene også rammer våre 
områder.   
 
En annen sentral utfordring for miljøvernarbeidet er vern av naturmangfoldet. Arealinngrep 
er den mest alvorlige trusselen mot naturmangfoldet i dag og i framtiden, i tillegg til 
klimaendringer og utbredelse av fremmede organismer. 
 
Det vil være behov for økt innsats mot helse- og miljøfarlige kjemikalier, både nasjonalt og 
internasjonalt. Også på kulturminnefeltet vil det være behov for økt innsats dersom det skal 
være mulig å nå målene for kulturminnepolitikken.  
 
Nord- og polarområdene er i seg selv sårbare, men samtidig avgjørende for det globale 
klimaet. Norge har et særlig ansvar som miljøforvalter i nordområdene og på Svalbard. 
Bedre kunnskap om forholdene her vil være et viktig bidrag til det internasjonale 
klimaarbeidet.   

Den klima-, polar og isbrefaglige kompetansen Norge har skal styrkes, spisses og utvikles 
videre innenfor rammene av Senter for klima og miljø i Tromsø. Målet er at Norge skal være 
verdensledende på kunnskap om klima og miljø i nord.   

 
Miljøvernarbeidet på Svalbard skal i 2010 ha særlig fokus på følgende: 
 
I april 2009 la regjeringen frem St. meld. nr. 22 (2008-2009) Svalbard. Meldingen beskriver 
målene og de viktigste utfordringene for miljøvernet på Svalbard, og varsler nødvendige 
tiltak. De miljøvernpolitiske føringene og krav om oppfølging som er lagt i meldingen og 
som kom fram i Stortingets behandling av denne, skal legges til grunn for 
miljøvernforvaltningens arbeid.  
 
Stortingsmeldingen gjør i kap.7.2 rede for hovedmålsettingene for miljøvernet på Svalbard, 
og slår fast at disse målene setter rammer for all virksomhet på øygruppen. 
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Miljøvernforvaltningen skal foreta en vurdering av lokal virksomhet, klimaendringer og 
andre ytre påvirkningsfaktorer med sikte på å begrense den samlede belastningen i samsvar 
med de ambisiøse målene som er satt for bevaring av Svalbards villmarksnatur.  
 
Klimaet på Svalbard er i endring, og det er sannsynlig at livsvilkårene for mange arter på 
Svalbard etter hvert kan bli radikalt endret. Særlig kan isavhengige arter bli negativt 
påvirket. Å redusere andre typer påvirkning, og dermed den samlede belastningen, er i følge 
FNs klimapanel det viktigste forvaltningsgrepet for å begrense skadevirkningene av 
klimaendringer på økosystemer og arter. I meldingen vektlegger regjeringen derfor å 
begrense den samlede påvirkningen av arter og bestander gjennom nødvendig regulering av 
ferdsel og en fortsatt restriktiv holdning til høsting og aktivitet som innebærer inngrep i 
artenes leveområder.  
 
Den uberørte naturen på Svalbard er en viktig kilde til kunnskap om klimaendringer og 
miljø. Dette har ført til en større vektlegging av det potensialet de store, og i det vesentlige 
urørte naturområdene på Svalbard har som referanseområde for klima- og miljøforskning, 
og en erkjennelse av at tilgangen til slike områder er en viktig ressurs for Svalbard som 
plattform for internasjonal forskning.  
 
God kunnskap om omfanget og utbredelsen av ulike former for ferdsel og konsekvensene 
for miljøet er viktig for miljøforvaltningen. Kartlegging og overvåking av ferdsel og 
miljøpåvirkning fra ferdsel vil derfor være en sentral oppgave fremover. 
 
Ferdsel representerer en hovedutfordring i forvaltningen av verneområdene, og økt aktivitet 
knyttet til turisme og forskning representerer en viktig utfordring for forvaltningen. 
Utarbeidelse av forvaltningsplaner er et sentralt virkemiddel for styring av ulike former for 
ferdsel og for å begrense den samlede belastningen i tråd med vernets formål. Utarbeidelse 
av forvaltningsplaner for verneområdene på Svalbard blir en hovedoppgave for 
miljøvernforvaltningen på Svalbard i 2010. 
 
Svalbard har viktige natur- og kulturhistoriske verdier som samlet kan begrunne en 
verdensarv status. Miljøvernforvaltningen skal i 2010 arbeide videre med å utrede Svalbard 
som mulig verdensarvområde.  
 
I Svalbardmeldingen blir det understreket at lokale forurensningskilder skal bringes under 
forsvarlig kontroll, slik at påvirkningen på miljøet blir minimal utenfor de aktuelle kildenes 
umiddelbare nærhet.  
 
I St.meld.nr 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk har regjeringen lagt føringer for arbeidet 
med å begrense utslipp av klimagasser fra virksomhet på Svalbard. Selv om Svalbard står 
for en beskjeden del av Norges samlede utslipp av klimagasser, tilsier de høye miljømålene 
for Svalbard at både Norges og andre traktatparters virksomhet og bosetting baseres på mest 
mulig miljø- og klimavennlige løsninger. Det er derfor en viktig målsetting å identifisere og 
iverksette kostnadseffektive tiltak som kan føre til vesentlige reduksjoner i utslippene av 
klimagasser på Svalbard. 
 
Særlige viktige oppgaver for Sysselmannen i 2010 
 
 
4.1. Styrke områdevernet på Svalbard og bevare omfanget av villmarkspregede 
naturområder utenfor verneområdene  
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Sysselmannen skal:  

• Utarbeide forvaltningsplaner for de store verneområdene på Svalbard i samsvar med 
føringer og prioriteringer gitt i eget oppdragsbrev. Forvaltningsplanene skal også 
omfatte eksisterende og planlagte Ramsarområder som ligger innenfor de store 
verneområdene.  Arbeidet skal foregå i nært samarbeid med Direktoratet for 
naturforvaltning. 

• Bistå Direktoratet for naturforvaltning i arbeidet med å utarbeide en plan for 
organisering og gjennomføring av en nominasjonsprosess for områder på Svalbard 
som verdensarv under verdensarvkonvensjonen. 

• Bistå Direktoratet for naturforvaltning i arbeidet med å etablere INON-datasett for 
Svalbard 

• Videreføre arbeidet med kart og miljødata med spesiell vekt på å etablere et solid 
faglig grunnlag for forvaltningsplanene for de store verneområdene.   

 
 
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 
 
Bestandsutvikling 
Sysselmannen skal:  

• Bistå Norsk polarinstitutt i arbeidet med å utvikle metoder for prøvefiske etter røye. 
• Bidra til Norsk polarinstitutts arbeid med å styrke kunnskapen om sjøfugl. 
• Bistå Norsk polarinstitutt i arbeidet med oppgradering av det faglige grunnlaget og 

ferdigstillelse av en risikoanalyse i forhold til fremmede arter. 
• På bakgrunn av Norsk polarinstitutts risikoanalyse, starte opp arbeidet med en 

handlingsplan for fremmede arter på Svalbard. Arbeidet skal foregå i nært samarbeid 
med Direktoratet for naturforvaltning 

• Bistå Direktoratet for naturforvaltning med å følge opp tiltak/anbefalinger fra 
workshop om rødliste arter avholdt i nov. 2008. 

• Bistå Norsk polarinstitutt i utarbeidelsen av en prioriteringsplan for arbeidet med 
oppdatering av kartlegging og overvåking av marine fugler (herunder ender og gjess) 
knyttet til bl.a. klimaeffekter og ferdselsproblematikk. Planen skal komplettere, og 
arbeidet skal harmoniseres med SEAPOP. 

• Bistå Direktoratet for naturforvaltning i arbeidet med å utarbeide en handlingsplan 
for isbjørn. 

• Sørge for en datautveksling med andre land i forhold til isbjørn- menneskekonflikter 
• Bidra til miljøforvaltningens arbeid med forberedelser til nytt partsmøte under 

isbjørnavtalen. 
 

Forurensing  
Sysselmannen skal:  

• Fortsette innsatsen knyttet til arbeidet med farlig avfall herunder sikre aktiv utfasing 
av PCB-holdig utstyr og -avfall i russiske bosettinger. Videreføre arbeidet med de 
mest alvorlige lokalitetene av forurenset grunn, gamle deponier og etterlatenskaper 
på Svalbard, inklusive de russiske bosettingene. 

• Ferdigstille en revidert oljevernplan for Svalbard.  
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Plan 
Sysselmannen skal: 

• Bidra til nødvendig klimatilpasning av areal- og samfunnsplanleggingen på Svalbard 
 
5.1. Avgrense menneskelige skadevirkninger på og bevare kulturminner og kulturmiljøet 
 
Sysselmannen skal: 

• Organisere håndverkskurs for vedlikehold av bygninger 
• Fortsette arbeidet med å operasjonalisere Askeladden som digitalt kulturminnearkiv.  
• Følge opp handlingsplanen for teknisk-industrielle kulturminner i Longyearbyen. (I 

samarbeid med Store Norske Spitsbergen Grubekompani) 
• Ferdigstille arbeidet med revisjon av Kulturminneplan  
• Videreføre dokumentasjonsprosjektet for stående fangsthytter 
• Videreføre samarbeidet med Trust Arktikugol om verneverdige bygninger i 

Barentsburg 
• Kartlegge og dokumentere kulturminner i strandsonen som står i fare for å forsvinne 

på grunn av stranderosjon og klimaendringer 
 
6.1. Styre ferdselen i samsvar med miljømålene på Svalbard 
 
Sysselmannen skal: 

• Innhente og sammenstille tilgjengelig informasjon som grunnlag for å vurdere 
behovet for forvaltningstiltak som legger bedre til rette for ikke-motorisert friluftsliv 
og turisme på Svalbard. 

• Bistå Norsk polarinstitutt i arbeidet med å etablere overvåkingsparametre i MOSJ 
som kan gi systematisk oversikt over ferdsel spesielt knyttet til bruk av snøscooter og 
helikopter.  
 

4. OPPDRAGSLISTE 

 
Resultat-
område 

Oppgave Frist 

5. Internasjonalt 
samarbeid og 
miljø i nord- og 
polarområdene 

Vurdere hvordan tungoljeforbudet i de store 
verneområdene fra 1973 mest hensiktsmessig 
kan utvides til å omfatte hele eller større deler 
av territorialfarvannet rundt Svalbard. 
Vurderingen skal omfatte miljøgevinster og 
endringer i risikobildet, betydning for 
oljevernberedskapen, og mulige konsekvenser 
for cruisenæringen, kullskiping, annen 
nyttetrafikk, og virksomhet i bosettingene.   

01.02.2010 

 

5. STYRINGSKALENDER 

5.1 Rapportering  
Skriftlig rapportering i henhold til tildelingsbrevene skal skje tre ganger i året.  
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Tildelingsbrev til Sysselmannen på Svalbard 2010 

All rapportering knyttet til tildelingsbrevets kapittel 2 og 3 og i henhold til oppdragslisten, 
skal skje ved direkte innskriving av status i kursiv under de respektive punktene i 
tildelingsbrevet/oppdragslisten. Departementet presiserer at alle rapporter skal foreligge 
minst 14 dager før de etatsvise halvårmøtene. Vi minner om at all rapportering også skal 
sendes i elektronisk format til departementet postmottak@md.dep.no  
 
Avviksrapporteringen  pr  30.04.2010 skal omfatte korte statuskommentarer og kun i 
henhold til avvik på føringene i tildelingsbrevet. Frist for oversendelse til 
Miljøverndepartementet: 19. mai 2010. 
 
Foreløpig årsrapportering pr 31.08.2010 skal være en rapportering i forhold til fastsatte 
mål og krav i tildelingsbrevet. Foreløpig årsrapport sendes Miljøverndepartementet med 
tanke på behandling på halvårsmøtet i oktober. Frist for oversendelse til 
Miljøverndepartementet: 20. september 2010. 
 
Endelig årsrapport  pr. 31.12.2010 er en fullføring og komplettering av den foreløpige 
årsrapporten. Endelig årsrapport skal også sendes Miljøverndepartementet. Frist for 
oversendelse til Miljøverndepartementet: 7. februar 2011. 
 
Retningslinjer for rapporteringen:   
Det skal rapporteres på framdriften i kap. 3 samt eventuelle oppdrag under hvert 
resultatområde i tildelingsbrevet. Det forventes at utviklingen i forhold til foregående år 
belyses/vurderes der dette er relevant. Dersom krav/oppdrag ikke kan gjennomføres/må 
utsettes, skal dette kommenteres og begrunnes/vurderes. 
 
Sysselmannen på Svalbard skal, dersom det er relevant, også gi kommentarer/vurderinger 
under de resultatområdene hvor det ikke er gitt signaler i tildelingsbrevet.  

5.2 Møteplan 2010 
Møteplan for 2010- styringsmøter mellom Miljøverndepartementet og Sysselmannen 
på Svalbard 
 

Møtedato
  

Møtetype Punkter til dagsorden 

22. – 24. 
Mars  

Halvårsmøte - endelig årsrapport 2009 og regnskap 
- endelig tildelingsbrev 2010, inkl. avviksrapportering 
 

Medio okt Halvårsmøte - rapportering pr. 31.08.2010 
- foreløpig tildelingsbrev for år 2011 
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