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SVALBARDS  
MILJØVERNFOND 10 ÅR

Fondets midler går til tiltak på Svalbard 
som har til formål å beskytte miljøet.  
De kan konkret brukes til  

• Kartlegging og overvåking av naturmiljøet 

• Undersøkelser av årsaker til, og konsekvenser av ulike 

miljøpåvirkninger

• Gjenoppretting av miljøtilstanden, om noe har blitt endret,  

skadet, eller forringet

• Skjøtsel, vedlikehold og undersøkelser av kulturminner

• Informasjon, opplæring og tilrettelegging knyttet til natur,  

kulturminner, og bærekraftig bruk av naturen

FOTO: Ole Bernt Frøshaug

Kjære leser, takk for ditt bidrag! Har du reist til  
Svalbard de siste ti årene har du nemlig vært med på å  
styrke miljøvernfondets arbeid. 

Svalbards miljøvernfond ble etablert sommeren 2007. 
Grunnlaget for fondet finnes i Svalbardmiljøloven av 15. juni 
2001, § 98. Den viktigste inntektskilden er en miljøavgift på 
150 kroner som innkreves fra alle som reiser til Svalbard.  
I tillegg får fondet noen mindre inntekter fra avgifter på fiske 
og fangst, samt fra ulike miljøerstatninger. 

Fondet ledes av et styre oppnevnt av Klima- og miljødepar-
tementet. Siden etableringen i 2007 er det delt ut tilskudd på 
til sammen 110 millioner kroner. Inntektene stiger, og i årene 
som kommer vil det ventelig kunne tildeles inntil 20 millioner 
kroner pr. år. 

Turisttrafikken til Svalbard er økende. Dette er en politisk 
ønsket utvikling, særlig etter driftshvilen i kulldriften, som 
har gjort det nødvendig å styrke annen næringsvirksomhet 
på Svalbard for å opprettholde bosettingen, men flere turister 
gir også større miljøvernutfordringer. Det samme gjør den 
globale oppvarmingen, som i særlig grad viser sin effekt i 
Arktis og Antarktis.

Det er et tankekors at økt turisme, som er en miljø- 
utfordring i seg selv, er årsaken til fondets vekst. For denne 
veksten gir oss samtidig en unik mulighet til å støtte tiltak 
som tar vare på det unike natur- og kulturmiljøet som finnes 
på Svalbard. 

Ved god tilrettelegging og styring vil turisttrafikken også 
kunne bidra til større forståelse blant de mange tilreisende 
for effektene av klimaendring, verdien av kulturminner, og  
for viktigheten av å ta vare på det arktiske miljøet. En av  
fondets aller viktigste oppgaver er å bidra til at dette skjer, 
slik at de som kommer med åpne øyne og ører til denne  
spesielle øygruppa reiser tilbake til sine hjemland som  
gode miljø-ambassadører.

I denne jubileumsberetningen beskriver vi noen av fondets 
prioriterte tematiske områder, og presenterer et illustrativt 
utvalg av tiltak som har fått støtte i disse første ti årene. På 
vegne av fondets styre håper jeg at du på de følgende sidene 
finner både ny kunnskap om Svalbard, lærer noe om hvordan 
fondet virker og hva det har betydd for Svalbards naturmiljø 
og kulturminner, og at du finner inspirasjon til selv å bidra til 
å ta vare på dette fantastiske og spesielle øyriket.

Morten Ruud, 
Styreleder i Svalbards miljøvernfond
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Hilsen til 10-års jubilanten

Fra klima- og miljøminister  
Vidar Helgesen

ET VIRKEMIDDEL SOM STYRKER  
MILJØVERNET PÅ SVALBARD 

Når du reiser til Svalbard, betaler du en miljøavgift på 
150 kroner. Den er bakt inn i billettprisen din, enten du 
kommer med fly eller båt. Til gjengjeld får både du og 
miljøet mye igjen for pengene. Miljøavgiften brukes til å 
bevare og beskytte svalbardnaturen og kulturminnene 
for fremtiden. 

100 millioner kroner til over 500 prosjekter
Svalbards miljøvernfond bruker inntektene fra  
miljøavgiften godt. Fondet har tildelt over 100 millioner 
kroner til over 500 ulike miljøprosjekter i de 10 årene 
det har eksistert. Jeg er stolt over å kunne feire en 
viktig medspiller i arbeidet med å ta vare på naturen  
og kulturminnene på Svalbard. 

Fondet er et unikt virkemiddel i norsk miljøvern- 
forvaltning, og har sin opprinnelse i Svalbardmiljø- 
loven. Miljøavgiften er en gjenytelse fra dem som  
kommer til Svalbard for å oppleve storslagen natur  
og spennende kultur. 

En av verdens best forvaltede villmarksområder
Norges overordnede mål er at Svalbard skal være en 
av verdens best forvaltede villmarksområder. De fleste 
kommer til Svalbard nettopp for å oppleve natur og 
dyreliv. Reiselivet må foregå på en slik måte at det tar 
vare på disse opplevelsene, ellers undergraver det hele 
sitt eksistensgrunnlag.

Nye reiselivsprodukter må være bærekraftige
Dette slår vi også fast i den siste stortingsmeldingen 
om Svalbard. Utviklingen av nye reiselivsprodukter må 
være bærekraftig og skje innenfor rammene som ligger 
i miljømålene, miljøregelverket og annet regelverk på 
Svalbard. Innenfor disse rammene vil regjeringen legge 
spesielt til rette for å videreutvikle reiselivet i Long-
yearbyen og Isfjorden-området.

Svalbards miljøvernfond har stor betydning i dette 
arbeidet. Longyearbyen har nylig kvalifisert seg til 
merket ’Merket bærekraftig reisemål’, som en av åtte 

norske destinasjoner. Visit Svalbard fikk støtte av  
fondet til prosjektet i 2013.

Den gamle kullgruvedriften havner på museum
Svalbards miljøvernfond er en aktiv medspiller i 
omstillingen av Longyearbyen nå når kulldriften går 
mot slutten. Det kan kanskje virke paradoksalt at et 
miljøvernfond bruker millionbeløp på en kullgruve. 
Men saken stiller seg litt annerledes når det dreier seg 
om at den gamle kullgruvedriften havner på museum. 

Utviklingen av Gruve 3 som et levende museum over 

kullgruvedriften på Svalbard er en suksesshistorie. 
Den ville ikke vært mulig uten bidraget fra miljøvern-
fondet. Besøkstallet nærmer seg 10.000 i året. Det er 
nå to heltidsstillinger og en deltidsstilling fast tilknyttet 
Gruve 3, samt flere guider i turistsesongen. Det er ikke 
uten grunn at feiringen av 10-årsjubileet for fondet 
finner sted nettopp i Gruve 3. 

Fondet har også utløst stor kreativitet og deltakel-
se fra foreninger, organisasjoner og næringslivet på 
Svalbard. Resultatet ser vi i form av en lang rekke gode 
lokale prosjekter og tiltak som bidrar til å beskytte 
naturmiljø og kulturminner. 

I Ny-Ålesund var det karakteristiske lokomotivet 
”Toa” i ferd med å ruste i stykker. I forbindelse med at 
Kings Bay fylte 100 år, fikk de 1,4 millioner av fondet 
til restaurering av lokomotivet. Det var tilbake på plass 

våren 2017, ett hundre år etter at det kom til  
Ny-Ålesund.

Nærområdene rundt Longyearbyen manglet et 
turkart i stor målestokk. Kartet ble produsert i 2015 i 
et samarbeid mellom Norsk Polarinstitutt og Syssel-
mannen, og alle i Longyearbyen fikk et eksemplar. 
Svalbard Turn har også laget  et orienteringskart for 
Longyearbyen.

Kartene gjør det bærekraftige friluftslivet enda  
enklere. Idrettslaget kan nå gi grunnleggende opplæ-
ring i orientering med kart og kompass til nytte for  
alle som ferdes i naturen.  

Plastforurensningen i havet må reduseres
Svalbards miljøvernfond bidrar også til ny miljøkunn-
skap. Plastforsøpling av havet er et tema som opptar 
meg sterkt. Miljøvernfondet har gitt støtte til Havfors-
kningsinstituttets prosjekt som påviser at det slippes 
ut betydelige mengder mikroplast i avløpsvannet fra 
Longyearbyen. Mye kan tyde på at plastpartiklene i 
avløpsvannet kommer fra syntetiske klær og kanskje 
først og fremst fleeceplagg. Dette er viktig kunnskap 
for oss i miljøforvaltningen. Vi har en stor jobb foran 
oss både nasjonalt og internasjonalt for å redusere 
plastforurensingen i havet.

De nasjonale målene for polarområdene er å 
opprettholde omfanget av villmarkspreget natur 
på Svalbard og sikre at dyre- og plantelivet bevares 
tilnærmet upåvirket av lokal aktivitet. De 100 viktigste 
kulturminnene og kulturmiljøene på Svalbard skal 
sikres gjennom forutsigbar og langsiktig forvaltning. 
Negativ menneskelig påvirkning på miljøet i polarom-
rådene skal reduseres. Alt dette er mål som Svalbards 
miljøvernfond har hjulpet til med å realisere, og vil  
fortsette å bidra til i de kommende årene.

Gratulerer med 10-årsjubileet!

— Jeg er stolt over å kunne  

feire miljøvernfondet som  

en viktig medspiller i arbeidet  

med å ta vare på naturen og  

kulturminnene på Svalbard.
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Erik Solheim, 
leder for FNs miljøprogram

intervjuet av 
Ole Bernt Frøshaug

FOTO: Ole Bernt Frøshaug

Ansvarlig og miljøvennlig turisme har et enormt potensiale for  
å skape nye jobber. I en verden som robotiseres vil man alltid trenge  
en barmann, kokk og en guide. Vi trenger bevissthet om at forsøpling 
av verdenshavene og skader på miljøet ødelegger mulighetene for 
framtidig økonomisk vekst. De store forurenserne, som oljeselskapene 
og kullindustrien, må også ta sin del av ansvaret for ødeleggelsene  
og endringene som nå skjer.

Erik er en uhøytidelig politiker, fagperson og visjonær 
diskusjonspartner.  

Han er tidligere SV politiker, stortingsrepresentant, 
samt miljø- og bistandsminister med bred internasjonal 
erfaring. Stillingen som ”verdens miljøminister” i FN er 
som skapt for Solheims brennende interesse for å se  
sammenhengen mellom utvikling, klimaendringer,  
naturverdier og utenrikspolitikk. 

- Vi må følge opp verdens nye klimaavtale, ta vare  
på regnskogen, verdenshavene og den gjenværende 
villmarka. 

Forurenser betaler
Hvor viktig er det at nettopp Svalbard har satt i gang et 
nyskapende tiltak som miljøvernfondet?

- Veldig viktig. Vi trenger å ta vare på de områdene av 
kloden som er ekstremt sårbare, slik som Svalbard, hvor 
enhver forurensning av plast eller olje bruker uendelig 
med tid for å brytes ned. Prinsippet om at forurenser be-
taler er helt grunnleggende. Dette sammen med generelt 
ansvarlig virksomhet i nordområdene gir mulighet for å 
oppleve isbjørn, rein og et fantastisk landskap og samtidig 
være med på å bevare opplevelsene for framtidige  
generasjoner. 

Miljøvernfondets arbeid i Arktis trer fram som en  
modell for hvordan vi kan bidra til å beskytte de siste 
uberørte økosystemene i verden.

Turisme er den største jobbskaperen
2017 er FNs Internasjonale år for bærekraftig turisme. 
Hvilket forhold har FNs-miljøprogram til reiselivs- 
industrien?

- Turisme er kanskje den minst omtalte, men samtidig 
en av de største jobbskaperne i verden. I Afrika gir den 
millioner av arbeidsplasser. Når andre industribedrifter, 
som bilundustrien, blir automatisert forsvinner både 
jobber og inntekt for vanlige folk, men på hver minste lille 
bar i Longyearbyen trenger man flere ansatte. Turismen 
skaper arbeidsplasser på alle nivåer i samfunnet.

Turismen har et enormt potensiale enten vi snakker 
om løvesafari, elefanter eller isbjørn på Svalbard. Samtidig 
har turismen to ansikter. Den kan ødelegge hvis den ikke 
drives riktig, framtidsretta og ansvarlig, men prinsippet 
om at forurenser betaler skal selvfølgelig ikke bare gjelde 
turistindustrien. 

Det finnes ingen kjent teknologi for å samle opp olje i is
-  Klimaendringene i nord skjer raskere enn andre steder, 

FREMTIDEN LIGGER  
I BÆREKRAFTIG REISELIV
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men utfordringen kan ikke løses av Arktis alene. Omleg-
gingen fra en fossil-basert til en økonomi tuftet på forny-
bar energi må skje gjennom internasjonalt samarbeid og 
med spesielt hensyn til utfordringene i polarområdene. 
Det er ikke tilrådelig å belaste Svalbard med ytterligere 
forurensning. Det er for eksempel ingen kjent teknologi 
for å samle opp olje i is, og i kulda brytes all forurensning 
sakte ned.  

Vi må være resolutte på prinsippet om at forurenser 
betaler. Det er utgangspunktet for all miljøtankegang. 
Amerikanerne tvang BP til å betale for oljeutslippene  
i Mexico-gulfen. 

Da er det inspirerende å se at det franske oljeselskapet 
Total innen 10 år vil være et av verdens største solenergi-
selskaper. De tar avstand fra oljeboring i Arktis, en fjern 
tanke for mange norske politikere. 

Solheim understreker at arbeidet med å få økonomi  
og klimaløsninger til å gå hånd i hånd er en av hans  
største oppgaver i FN.

-  Vi trenger større bevissthet om at forurensning  
og skader på miljøet undergraver grunnlaget for framtidig 
økonomisk vekst.

Solenergi er konkurransedyktig med kull  
over hele verden

- Det er på tide at Norge avvikler kulldriften på Svalbard, 
og det er gledelig å høre at gruvene nå blir turistattrak- 
sjoner. Vi erfarer at kulldriften ikke lenger er nødvendig for 
norsk selvhevdelse, siden arbeidsplassene finnes i andre 
næringer.

Vi trenger positive budskap. Solen er overalt, solenergi 
er konkurransedyktig med kull og annen fossil energi over 
hele verden .

Det foregår enorme omlegginger i Kina og India. Mye av 
verdens miljøfremtid avhenger av at Kina og India satser 
på grønne næringer. De rommer tross alt 40 % av verdens 
befolkning og har sterk økonomisk framgang. Det skjer 
masse positivt i disse landene. Det er tydelig nå at det 
ligger langt flere og sunnere jobber i den grønne framtida 
enn i den brune fortida. 

Erik var levende opptatt av Arktis og nordområdene  
i sin tid som miljø- og utviklingsminister i Norge. 

- Det var nok min reise med Ban Ki-moon på Svalbard 
i 2009 som åpnet for mitt kandidatur til stillingen som sjef 
for FNs miljøprogram. Han ble dypt personlig engasjert 
over de klimaforandringene han ble vitne til, og forsto hvor 
viktig Svalbard var for å få folk og politikere til å våkne opp 
til de utfordringene verden står ovenfor.

Miljøsjefen har allerede entusiastisk begynt å løsne på 
slipset. Erik er ingen typisk byråkrat, han ønsker handling 

og er ikke sjøl redd for å grave i jorda, men det ser det  
ikke ut til å være mye tid til det i den nye jobben. 

Du har mildt sagt et stort arbeidsfelt. Hva er din  
strategi for å få til en forandring?

Næringslivet har evne til å handle raskt
- Jeg prøver å orientere meg etter to akser: Først løfte 
fram et positivt budskap. Hvis vi kan dele vår kunnskap om 
de gode tiltakene kan det inspirere andre til handling. Den 
andre aksen er å jobbe for en grønn næringsomlegging 
slik at næringslivet blir en del av den positive endringen. 
Vi trenger næringslivet evne til nyskapning og til å handle 
raskt. De store investeringene i en grønn økonomi må 
komme derfra.

Stikk fingeren i været Erik, du er den globale ”miljø 
meteorologen”, hvordan er tilstanden, er det grunn til å 
være optimistisk?

- Det går hurtig i riktig retning, men det må gå enda 
raskere. Omleggingen til fornybar energi går kjappere 
enn hva folk trodde for kort tid siden. Det største proble-
met er bevaring av uberørte økosystemer. Områdene for 
elefanter, løver og isbjørn blir mindre og mindre. Vi kan 
ikke verne hele kloden, så vi må få til et intelligent samliv 
mellom mennesker og dyr. Det er mange gode initativer, 
men det trengs en langt større og mer helhetlig innsats 
for å snu de negative trendene.

I 2050 vil det være mer plast enn fisk i verdenshavene
- En annen utfordring er spredningen av plast. I FN har 
vi erklært ”krig mot plast".  Hvis ingenting blir gjort vil 
det i 2050 være større vekt av plast enn fisk i havet. I Kina, 
India, Frankrike, Italia og flere afrikanske land har de nå 
vedtatt et forbud mot plastposer. Det er positivt.  

Vi må få til et internasjonalt samarbeid for å redde 
verdenshavene. Ødeleggelsene er ikke så synlige, men like 
viktig som å redde regnskogen. Plastpartikler fra sjampo, 
parfyme, asfalt og klær ender i havet. Det går inn i fisk og 
næringskjeden og tilslutt inn i våre kropper. Det er flott 
at miljøvernfondet bidrar til å spre kunnskap om disse 
forholdene.

Vi må løfte fram de positive miljøtiltakene
- Vi må slutte å løpe for å finne feil hos andre, heller drive 
frem de positive og løsningsorienterte miljøtiltakene, lære 
av hverandre, kommunisere og snakke sammen. Det har vi 
også muligheten til å gjøre på Svalbard. Det er avgjørende 
for vår framtid at vi gjør miljø til et spørsmål for vanlige 
mennesker ikke bare en oppgave for næringslivet og  
politikerne. Utfordringen er stor og vi må alle bidra.
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FOTO: Pål Hermansen  
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Kjerstin Askholt
sysselmann på Svalbard

intervjuet av 
Stefan Norris
styremedlem  
i Svalbard miljøvernfond

Sysselmann Kjerstin Askholt fikk raskt dramatisk erfaring med  
klimaendringene på Svalbard. I løpet av de knappe to årene hun har 
vært i stillingen har det gått flere store ras i Longyearbyen enn noen 
gang tidligere. Rasene har fått store konsekvenser for Longyearbyens 
innbyggere. Vær og vind er ikke til å kjenne igjen. Svalbards miljø  
er under kraftig endring.

Hva er bakgrunnen for miljømålene Norge har satt for 
Svalbard?

- Svalbards tidlige fangsthistorie endte med en grov 
overbeskatning på veldig mange arter. Grønlandshvalen  
og hvalrossen ble nesten utryddet. Svalbard var et  
”no-man’s-land” hvor alle tok seg til rette. Dette skapte  
et engasjement for å verne naturen her oppe.

Svalbardtraktaten, fra 1920, legger et spesielt ansvar 
på Norge til å ta vare på Svalbards natur. Det var viktig 
at noen skulle forvalte Svalbards naturressurser på en 
skikkelig måte. Dette er noe av bakgrunnen for dagens 
høye miljømål for Svalbard. I tillegg har vi historisk hatt 
flere norske politikere med visjoner og hjerte for å utvikle 
miljøpolitikken på øygruppen.

Hvordan ser du på Svalbard i lys av dagens  
miljøutfordringer? 

- Det er lite villmark igjen i verden. Jeg tror mange 
savner det røffe og sårbare, det å oppleve uberørthet, 
dette med ”back to basic” , som har et indre aspekt som 
er viktig. 

Jeg ser det ofte, når vi tar imot statsoverhoder og 
andre ledere fra hele verden. De føler seg plutselig små i 
møte med den overveldende naturen. Samtidig opplever 
de at den er sårbar, og så vakker!

Det å kjenne på det gjør noe med deg som menneske. 
Gjestene blir bergtatt. Jeg ser det på forandringen i  
blikket. De blir lyttende til hva vi har å fortelle: Om de 
raske klimaforandringene i Arktis, og om hva som  

SVALBARD MÅ 
IKKE ELSKES  
TIL DØDE
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skjer med øyrikets planter, dyreliv, isbreer og fjorder.
Det er viktigere nå enn noen gang at Norge følger opp 

det spesielle ansvaret vi fikk gjennom Svalbardtrakten til  
å ta vare på miljøet her oppe. Slik sett passer miljøvern-
fondets arbeid godt inn i denne norske tradisjonen. 

Kan du utdype hva du mener er spesielt med  
miljøvernfondet?

- Ideen bak miljøvernfondet var framtidsrettet og  
nytenkende. Kulldriften er i store økonomiske problemer 

og har derfor en usikker framtid. Politikerne ønsker  
turismen velkommen. Det skal være en ansvarlig  
turisme, og en kontrollert utvikling, men den skal øke.

Reiselivet skal også skape lokale arbeidsplasser, og 
det er derfor selvfølgelig ønskelig at turistene skal legge 
igjen penger her. Sånn sett er grepet med miljøvernfondet 
en flott måte å gjøre det på. Da kommer det inn penger – 
ganske mye penger etterhvert -  som brukes til å ta vare 
på Svalbards natur. 

Hvilke utfordringer på Svalbard kan miljøvernfondet  
bidra til å løse?

- At man på et sted som Svalbard, med så høye  
miljømål, driver med kullgruvedrift, er selvfølgelig ikke 
uten paradokser. Vi har utfordringer bl a knyttet til hva 
som skal bli energikilden i Longyearbyen i framtiden, 
om det fortsatt skal være kull eller noe mer fornybart. 
Kunnskap er viktig for å kunne ta riktige beslutninger, 
både på verdensbasis og lokalt. Det at fondet finansierer 
klimaforskning, og støtter lokale løsninger innen fornybar 
energi – som solceller, vind og biogass - gir gode bidrag til 
energi-debatten på Svalbard. 

Vi er også opptatt av forurensning på Svalbard, som 
strandsøppel og mikroplast og havforurensning generelt. 
Sysselmannen er mye rundt på øygruppen, så vi ser jo 
med egne øyne hvor ille det er. Det er masse dyretragedier 
som følge av det. Reinsdyr som setter gevirene fast i garn 
og søppel, fugler får magene fulle av plast, og ringsel 
får pakkebånd rundt seg og må avlives. Det er et stort, 
stort problem, som vi er glade for at miljøvernfondet også 
prioriterer.

Vi setter pris på det uberørte, men vi lar oss også 
fascinere av den spennende kulturhistorien her oppe.  Det 
å kartlegge og ivareta kulturminnene, og å spre kunnskap 
om dem er både kjempespennende og nødvendig.

Sysselmannens organisasjon har ikke kapasitet eller 
midler til å gjøre alt det arbeidet som skal til, verken av 
utredninger eller tiltak, for å bevare miljøet. Fondet gir 
oss kunnskap som vi kan bruke i vår forvaltning. Det er 
åpenbart svært nyttig for oss.

Så er det gledelig at også våre russiske naboer nå  
både søker og mottar midler fra fondet, slik at de også kan  
bevare natur og kulturminner i sine bosettinger.  Det er 
flott at de nå har fått midler til å restaurere kulturhuset  
i Pyramiden og til å styrke avfallshåndteringen i Barents-
burg.

Se ti år fram i tiden. Hvordan er ”ditt” Svalbard da?
- Mitt håp er at vi kan overlate Svalbards unike natur 

til de neste generasjoner omtrent slik som det er i dag. 
Mange vil mye spennende på Svalbard, og jeg tror de fleste 
vil øygruppen vel. Det må imidlertid ikke bli for mye! Leste 
en gang en artikkel som het «Galapagos – elsket til døde». 
Jeg håper at vi ikke i all vår iver ”elsker Svalbard til døde” 
gjennom en hel masse aktiviteter som ikke er langsikti-
ge og samkjørte. Det er lite vi kan gjøre lokalt med den 
globale påvirkningen, men noe av det vi kan gjøre er å vise 
fram hva som er i ferd med å skje her oppe i nord. Det vet 
jeg gjør inntrykk.

— Det er viktigere nå enn noen 

gang at Norge følger opp det  

spesielle ansvaret vi fikk  

gjennom Svalbardtrakten til  

å ta vare på miljøet her oppe.
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FOTO: Ole Bernt Frøshaug

Svalbardreinen sliter med økende ising av beitene om vinteren FOTO: Ole Bernt Frøshaug

SVALBARDTUNDRAEN - SÅRT  
ØKOSYSTEM I RASK ENDRING

Klimaendringene på Svalbard skjer fort. Det får dramatiske  
konsekvenser. Temperaturen øker så hurtig at forskerne har vanskelig 
for å dokumentere effektene på økosystemet. Svalbards miljøvernfond 
bidrar til å øke kunnskapen om hva som nå skjer med dyrene og  
plantene på tundraen. 

Av forskerne Åshild Ønvik  
Pedersen, Virve Ravolainen  
og Eva Fuglei
Norsk Polarinstitutt

Mildværsvintre endrer tundraen 
Temperaturen på Svalbard har satt varmerekorder hver 
måned de siste seks årene. Varmen har ført til hyppigere 
vinterregnvær, færre dager med arktisk kulde, tidligere 
vår/sommer, og senere vinter enn før. Permafrosten tiner, 
havisen minker og fjordisen forsvinner.

Når vintrene er milde og våte kan det dannes  
tykke islag på tundraen som kapsler inn og gjør plantene 
utilgjengelige for beitende dyr. Gjennom slike vintre vil 
svalbardrypa, svalbardreinen og østmarkmusa sulte og 
bestandene får en markant nedgang. Fjellreven, derimot, 
fråtser i døde dyr, og resultatet av denne «festen» gir flere 
revevalper den neste sommeren. Mange valper å fore øker 
igjen revens innhugg av egg og unger til tundrahekkende 
fugler.

Vi vet nå mye om hvordan dyresamfunnene svinger 
under piskeslagene fra de milde og regnfulle vintrene.  
Likevel, spørsmålene er mange: Hva skjer når hyppigheten 
og styrken av disse piskeslagene øker? Vil tålegrensen til 
dyresamfunnene bli overskredet? Eller vil milde og kortere 
vintre og lengre, varmere somre gi en positiv virkning på 
dyrelivet?

Svalbardnaturen er høyarktisk, karrig og sparsom.  
Vinteren varer normalt 8–9 måneder, sommeren er kjølig, 
og det lille som er av vegetasjon over permafrosten har  
en kort vekstsesong. Likevel finnes det over 180 karplan-
tearter og mange hundre mose- og lavarter på Svalbard. 

Det er bare fire varmblodige landlevende dyrearter som 
overvintrer på Svalbard. De to stedegne artene er svalbar-
drein og svalbardrype. I tillegg finner vi en lokal innført 
bestand av østmarkmus og rovdyret fjellrev. Isbjørnen 
regnes i denne sammenhengen som ikke-landlevende, 
siden den er så nært knyttet til sjøis og byttedyrene, som 
sel, den finner der. Om sommeren er tundraen hekkeplass 
for store mengder arktiske gjess, vadefugl og snøspurv. 
Da skaffer polarmåke, joer og fjellrev seg livsnødvendig 
næring fra de hekkende fuglene. 

Økosystemet på land er tett koplet med livet i havet. 
Fordi tundraøkosystemet på Svalbard har relativt få  
komponenter, er det velegnet til å studere samspillet 
mellom naturmiljøet og dyr, fugler og planter. Her kan 
forskerne få et godt grunnlag for å dokumentere  
effektene av de pågående klimaendringene.
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Temperaturen på Svalbard setter rekorder. Havisen minker og fjordisen forsvinner FOTO: Ole Bernt Frøshaug

Matfatet grønnes og krympes 
Hvor raskt den totale biomassen av planter endres når 
plantene blir påvirket av klimaendringer eller beitedyr, 
knyttes gjerne til plantenes veksthastighet. Det er vist at 
det er en tett kopling mellom høye sommertemperaturer 
og økt plantebiomasse, at beiteplanter skades når isen 
danner et panserskjold over tundraen i milde, våte vintre 
og at plantespiserne påvirker vegetasjonen gjennom beite, 
tråkk og gjødsling.

Varmere, lengre somre med rikelig nedbør vil trolig  
gi mer produktiv gress- og urtevegetasjon. Sammen med 
mose danner slik vegetasjon den rike mosetundraen. 
Mosetundra er en viktig del av tundraøkosystemet og 
har potensiale for raske endringer. I dag ser vi at selv 

under de hardeste klimatiske forhold nord på Svalbard 
kler mosetundraen fjellene i grønt i det ellers så karrige 
landskapet. Dette sier noe om hvilket potensiale Svalbard 
har for denne type planteproduksjon. Derimot klarer ikke 
de saktevoksende, vedaktige plantene, som polarvier, å 
øke sin plantebiomasse like fort. Noen blir klimavinnere, 
andre tapere.

Tusenvis av reinsdyr, ryper og et økende antall trekken-
de gjess beiter på svalbardtundraen. Kortnebbgåsa har 
allerede profittert på temperaturøkningen. Bestanden er 
femdoblet fra midten av 1960-tallet, pga. mildere vintre  
og tidligere vår på Svalbard, og landbruksendringer i over-
vintringsområdene nedover i Europa. På tundraen napper 
de beitende kortnebbgjessene opp planter med røttene. 
Denne brutale formen for beiting gir både erosjonsskader 
i landskapet og krymper matfatet for de andre plantespi-
serne. På den annen side er gjessene livsviktig fjellrevmat.

— Prognosene sier at innen  

år 2100 vil vekstsesongen på 

Svalbard være lik den som  

Danmark har i dag, og at midt-

vinterstemperaturene i snitt vil 

være rundt null grader.

Utviklingen bærer inn i ukjent terreng
Foreløpig kan vi ikke si hva de milde, våte vintrene og de 
varme somrene på sikt vil bety for tundraøkosystemet på 
Svalbard.  Dette er store, kompliserte prosesser, som kre-
ver en langsiktig og iherdig forskningsinnsats. De direkte 
effektene av klimaendringene kan både forsterkes eller 
dempes av forholdene mellom dyr og planter i nærings-
kjeden. Dette gjør studiene komplekse, og resultatene 
uforutsigbare. Derfor må forskningen på klimaeffekter 
være økosystembasert.

Prognosene sier at innen år 2100 vil vekstsesongen 
på Svalbard være lik den som Danmark har i dag, og 
midtvinterstemperaturene i snitt være rundt null grader. 
Konsekvensene av dette for et økosystem som er basert 
på at bakken dypt nede er frossen, dvs permafrost, og der 
dyr er tilpasset at hav og vann er dekket av is store deler 
av året, vil bli dramatiske. Det vil sannsynligvis føre til tap 
av naturmangfold, kollaps av næringskjeder og svekkelse 
av biologiske og fysiske prosesser som kunne ha medvir-
ket til å bremse oppvarmingen. At utviklingen bærer inn 
i ukjent terreng stiller helt nye krav til både klimaeffekt-
forskningen, naturovervåkingen og forvaltningen.

Mange spørsmål belyst, noen besvart, flere gjenstår 
Forskerne ved Framsenteret i Tromsø svarer på denne 
store utfordringen med programmet «Klimaøkologisk 
Observasjonssystem for Arktisk Tundra» (COAT), som 
skal gjennomføres på Svalbard og på Varangerhalvøya. 
Forskningen fokuserer på nøkkelartene i næringskjedene 
og på hvordan deres funksjoner og samspill påvirkes av 
klimaendringene.

Programmet skal bidra med kunnskap som er nyttig 
for forvaltningen, ved å være økosystembasert, langsiktig 
og spørsmålsdrevet: Hva skjer? Hvorfor skjer det? Hva  
er konsekvensene? Finnes det forvaltningstiltak for å  
motvirke negative, uønskede effekter, og fungerer de?

Svalbards miljøvernfond har de siste ti årene blitt en 
viktig støttespiller for forskere som prøver å svare på 
slike spørsmål. Mange både små og store prosjekter, med 
tundraøkosystemet i fokus, har blitt gjennomført takket 
være midler fra fondet. Prosjektene har gitt økt kunnskap 
om klimaeffektene på de overvintrende og jaktbare artene 
på Svalbard. 

Fondets bidrag gjør oss bedre i stand til å møte de 
raske og dramatiske endringene som den globale opp-
varmingen medfører, og til å ta bedre vare på de spesielle 
plantene og dyrene på Svalbardtundraen.
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Taubanesentralen i Longyearbyen settes nå i stand av Store Norske FOTO: Pål Hermansen

NYE MULIGHETER FOR  
SVALBARDS KULTURMINNER

Av Siri Hoem
sivilarkitekt i Forsvarsbygg og  
styremedlem i Svalbards miljøvernfond

Svalbard har sitt eget lovverk, og kulturminnene skjøttes 
dels etter andre prinsipper enn på fastlandet. Flere fredete 
hytter overlates til naturlig forfall, men mange bygninger 
og anlegg skal vedlikeholdes, slik at de kan oppleves og 
kanskje brukes i framtida. Svalbards miljøvernfond er 
blitt en gylden mulighet til å ta vare på disse historiske 
minnene.

Arktiske utfordringer og fondets virke
På Svalbard er alle spor etter menneskelig virksomhet 
fra før 1946 automatisk fredet, fra bygninger og indus-
trianlegg til skraphauger. Fangsthytter og fjerntliggende 
lokaliteter som eies av staten og forvaltes av Sysselman-
nen, kan ikke motta støtte fra fondet. Dermed har de fleste 
tildelingene til istandsetting gått til bosetningene.

Mange arktiske kulturminner, som gruveanlegg, tauba-
nebukker og enkle bygninger, er ikke lenger i bruk. Deres 
«nytteverdi» er å være tidsvitner; de dokumenterer noe 
forgangent og er kilder til kunnskap om en helt spesiell 
historie. For eierne har det ikke vært hensiktsmessig å 
vedlikeholde utgåtte konstruksjoner. Samtidig erkjenner 
stadig flere at kulturminnene er uerstattelige og viktige for 
Svalbard i framtida.

Da fondet ble etablert, var tildelingene begrenset til 
fredete kulturminner. Verdifulle kulturmiljøer, som de 
russiske bosetningene og viktige enkeltbygninger fra etter 
krigen, falt utenfor. Dette ble heldigvis endret ved revisjon 
av loven i 2012 – nå kan alle typer kulturminner motta 
støtte.

På ti år er over tyve bygninger, anlegg, rørgater og 
gamle veier satt i stand med støtte fra fondet. Museums-
gjenstander og historiske bilder er gjort tilgjengelige på 
internett, og det er forsket på kulturminnefeltet. I alt har 
fondet delt ut rundt 20 millioner kroner til omtrent 70  
prosjekter som har med kulturminner å gjøre. Tilskudd- 
ene varierer fra 40 000 kroner til millionbeløp.

Store Norske og Kings Bay bevarer historie  
Mange av kulturminnene som har fått støtte fra fondet,  

er knyttet til Store Norske Spitsbergen Kulkompani  
i Longyearbyen og til Kings Bay, tidligere Kings Bay  

Coal Company, i Ny-Ålesund. De to selskapene har hver  
sin lange og spennende historie. Begge fylte hundre år  
i 2016, og begge mottok spesielle tildelinger fra fondet  

i anledning feiringen. I Longyearbyen fikk museumsdriften 
i Gruve 3 en startpakke til sikringsarbeid og formidling. 

Gruvemuseet er nå i drift. I Ny-Ålesund ble damplokomoti-
vet «Toa» restaurert. Lokomotivet, som har vært der siden 
1917, er et kjært fotomotiv. Omfattende rustskader gjorde 
at «Toa» måtte sendes helt til Sørum for reparasjon hos 

jernbanespesialistene ved Akershusmuseet.
I Longyearbyen pågår et langsiktig arbeid med sikring 

av taubanebukkene, som opprinnelig ble brukt til frakt  
av kull fra gruvene. Disse ikoniske skikkelsene er en viktig 
del av byens identitet, der de klamrer seg fast i dalsidene 
og langs utfartsveiene. Den høye bukken ved Sykehuset  
er satt i stand ved at råtne stokker er skiftet ut.  
Nå planlegges videre sikring for å redde flest mulig  

Svalbards kulturminner er noe for seg selv. Øyrikets historie er  
eksotisk og internasjonal. Her er det fortsatt mange fysiske rester etter 
den dramatiske hvalfangsten på 1600-tallet, og etter senere fangst-
mannsliv, gruvedrift, hasardiøse ekspedisjoner og russisk bosetning.
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Skildringer fra livet i Ny-Ålesund, 1931- 33  
FOTO: Ole Bernt Frøshaug

bukker. Fondet har også gitt tilskudd til vedlikehold av  
den ruvende Taubanesentralen, Gruve 2B – lokalt kjent 
som «Julenissens verksted», Vinkelstasjonen i Endalen  
og Gruve 6 i Adventdalen. Alle er fredet og ute av bruk.

Ekspedisjoner, telegrammer og Nordpol bar
I Ny-Ålesund har fondet støttet restaureringen av  
Amundsenvillaen, direktørboligen fra 1918, der Roald 
Amundsen bodde under sine polferder på 20-tallet.  
Bygningen var sterkt ombygget, men bak ny kledning  
var det opprinnelig panel. Under isolasjonsmatter i stuene 
dukket det opp skjulte kulturskatter, der veggene var 
bemalt med polare motiver fra fordums Nordpol bar.  
Bygningen ble tilbakeført til opprinnelig utseende og igjen 
tatt i bruk som direktørbolig med representasjonslokale.

Den gamle telegrafen er satt i stand og tilrettelagt for 
publikum med fondets midler. Her formildes historien om 
en av telekommunikasjonens tidlige utposter. Besøkende 
kan lytte til historiske lydopptak og sende «telegram» 
hjem. Flere viktige bygninger er satt i stand med fondets 
hjelp i Ny-Ålesund, blant annet det gamle sagbruket og de 
karakteristiske London-husene fra gruvetida. Museet i den 
gamle butikken har fått støtte til fornying av utstillingen.

Private huseiere – viktige forvaltere av lokal historie
I og ved Longyearbyen er det en del verneverdige bygnin-
ger i privat eie. Fondet har støttet istandsetting av flere av 
de fredete fritidsboligene i Hiorthhamn. Disse trehusene 
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Taubanebukkene, ikoniske minner fra gruvetida FOTO: Ole Bernt Frøshaug

Gruve 3, nå et museum over en viktig epoke i Svalbards historie FOTO: Ole Bernt Frøshaug

ble oppført som del av gruvedriften i Advent City,  
men ble flyttet i 1917.

Sverdrupbyen er en godt synlig satsning i Longyear-
byen. To bygninger som sto igjen etter brannøvelsen i 
1985, er restaurert – takket være private initiativ. Arbei-
dermesse vest har fått støtte til reparasjoner, maling 
og drenering. Det énetasjes trehuset kalt Gruvelageret 
var halvveis nedrast, inntil det ble overtatt av en lokal 
entusiast og fikk støtte til gjenoppbygging. Gruvelage-
ret er nå et populært serveringssted, der gruvebyens 
historie formidles.

Forskning og formidling gir økt kunnskap  
og bedre forvaltning

Et varmere og våtere klima i Arktis gjør at råte- 
sopp i treverk utvikler seg raskere, og økt tining av 
permafrost gjør terrenget ustabilt. Fondet har støttet 
forskning på råteskader, og på fundamentering i 
permafrost. Konsekvenser av turisme er også prioritert 
i fondets tildelinger. Slitasje på kulturminner og ter-
reng er undersøkt på utvalgte steder, og det er utført 
sårbarhetsanalyser på kulturhistoriske lokaliteter i 
områder rundt Isfjorden, der det ventes økt turisme.

Enkelte prosjekter har gitt oss ny kunnskap om 
Svalbards historie. Blant annet er det gamle marmor-
bruddet på Blomstrandhalvøya utforsket for å finne ut 
hvorfor engelskmannen Mansfields gruvedrift tidlig 
på 1900-tallet plutselig opphørte. Et annet prosjekt 
har omhandlet datering av skipsvrak ved analyser av 
årringer.

Fondet har bidratt til å gjøre historisk kunnskap til-
gjengelig, til glede for alle, og til nytte for forvaltningen. 
Gamle fotografier er digitalisert, og Svalbard Museum 
har påbegynt registreringen av om lag ti tusen gjen-
stander fra russisk overvintringsfangst, som kan ses på 

www.digitaltmuseum.no. Nylig støttet fondet utgivelsen 
av boka «Fangsthytter på Svalbard 1794–2015», med 
opplysninger og bilder av alle hytter og tufter.

Framtidige drømmeprosjekter
Fondets styre håper at det viktige arbeidet med å sikre 
bygninger og anlegg etter norsk kullindustri fortsetter. 
Store Norske satser stort på bevaring av teknisk indus-
trielle kulturminner. Kings Bay gjør tilsvarende innsats 
med bevaring av de 29 fredete husene i Ny-Ålesund.

Vi ønsker flere aktører på banen! I Longyearbyen 
finnes gamle bygninger som trenger en håndsrek-
ning, for eksempel den første kraftstasjonen og de få 
svenskebrakkene fra gjenoppbyggingen etter krigen. 
Og ikke minst: Barentsburg og Pyramiden utgjør et 
lite stykke Russland (Sovjet) i Norge. Denne unike 
historien, med russisk byggeskikk og egenart, er en 
berikelse for Svalbard.

Etter ti år kan vi konstatere at flere nasjonalt viktige 
kulturminner er satt i stand – uten fondets bidrag kun-
ne noen av disse gått tapt for alltid. Mye er oppnådd, 
mye gjenstår. Vi ser fram til fortsettelsen!

— Stadig flere erkjenner  

at kulturminnene er  

uerstattelige og viktige  

for Svalbard i framtida
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JAKT OG FISKE  
PÅ NATURENS  

PREMISSER
På Svalbard forvaltes dyrelivet slik at artenes naturlige produktivitet, 
mangfold og leveområder bevares. Innenfor denne rammen tillates en  
kontrollert og begrenset høsting.
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Svalbards spesielle dyreliv har en stor opplevelses- 
verdi både for fastboende og for tilreisende.  Kunnskap 
om bestandene, deres levevis og det som påvirker de ulike 
artene er viktig for å kunne ta vare på dem på best mulig 
måte. 

Dagens klimaendringer påvirker Svalbard sterkt, og 
vi må forvente at levevilkårene for mange arter raskt kan 
endres.  Noen arter vil bli ”klimavinnere” og øke i antall, 
mens andre vil streve med å tilpasse seg nye forhold og 
økt konkurranse fra andre arter. 

Svalbardrein – en unik skapning i en verden  
i rask endring

Svalbardreinen er en underart av villrein som bare finnes 
på Svalbard. Den har helt spesielle fysiologiske og atferds-
messige tilpasninger til et arktisk klima. Fangstmannspe-
rioden og den første gruvevirksomheten på Svalbard førte 
til en kraftig nedskyting av bestanden. Reinsdyrstammen 
ble så liten at den ble fredet i 1925.  Den har siden vokst 
betydelig og finnes i dag på de fleste deler av øygruppa. 

Jakt på Svalbardrein er et populært tilbud til fastboen-
de med lisens for storviltjakt. Fangstmennene har i tillegg 

en egen liten kvote. Uttaket av rein ligger på rundt 200 dyr 
pr. år. Forvaltningen baserer seg på følgende overordna 
mål. 

«Bestandene av Svalbardrein skal få utvikle seg 
naturlig uten at menneskelig innvirkning har nevneverdig 
effekt på utbredelse, bestandssammensetning, tilvekst og 
naturlig dødelighet».  

Miljøvernfondet har støttet en rekke forskningsprosjek-
ter på Svalbardrein; om betydningen av lokal jakt, kortreist 
polarmat, nivåer av miljøgifter i jaktbare arter og analyser 
av underkjever fra rein, som jegere leverer inn etter jak-
ten. Disse analysene gir viktig informasjon om bestands- 
utviklingen, levevilkår, dyrenes slaktevekt og kondisjon. 

Harde vintre med mye ising fører til at mange reinsdyr 
dør. De som overlever slike vintre er ofte mindre av vekst 
og får dermed kortere kjevebein. Gode, varme somre 
derimot gir store kalver som har bedre forutsetninger 
senere i livet. Med informasjon fra denne forskningen kan 
forvaltningsmyndighetene nå sette jaktkvoter som er mer 
i tråd med antatt bestandsutvikling, gitt de store klima-
endringene som er på gang, med både mer regn vinterstid 
og varmere og lengre vekstsesong. 

Av Rune Bergstrøm
seniorrådgiver i Kystverket og 
styremedlem i Svalbards miljøvernfond

Polarreven er en viktig del av økosystemet på Svalbard FOTO: Pål Hermansen
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Svalbard, sannsynligvis med rev som har vandret over 
isen fra Sibir.

På Svalbard utgjør fugler, egg, og åtsler etter isbjør-
nen hovednæringen til reven. Stor vinterdødelighet av 
rein, med påfølgende god tilgang på åtsler, er også en 
viktig faktor for reven når det gjelder å få fram store 
valpekull.

Miljøvernfondet har støttet prosjekter som har økt 
forståelsen for levesettet til denne sjarmerende kraba-
ten.  Blant annet har forskere ved hjelp av satellittsen-
dere kartlagt leveområdene de bruker til ulike årstider, 
og hvor langt de kan vandre. Bestandsovervåking og 
levemønster viser at dagens uttak og fordeling av fang-
stområder trygt kan videreføres, uten at bestanden vil 
påvirkes i særlig grad. 

Et prosjekt undersøkte effekten av snøskutertrafikk 
på polarrev. Forsøket viste at reven i områder med 
mye trafikk var mindre aktiv på dagtid, men uten at 
bestandsstørrelsen ble påvirket. 

Svalbardrypa – en standhaftig ekte Svalbard-fugl
Svalbardrypa er en egen underart av fjellrype, som 
bare finnes på Svalbard og på russiske Frans Josefs 
land. Den er større enn både fjellrype og lirype på fast-
landet. Svalbardrypa er den eneste landlevende fuglen 
som oppholder seg på øygruppa gjennom hele året.

Lite har vært kjent om artens økologi, eller om hva 
som påvirker bestanden. Gjennom flere prosjekter 
støttet av fondet har vi fått bedre kunnskap om denne 
spesielle fuglen. Det er blant annet utviklet en metode 
for å kartlegge hekkebestanden, størrelse på territo-
rier og tetthet av rype.  Basert på tellinger gjort siden 
2000 ser det ikke ut til at størrelsene på bestandene 
av svalbardrype har de samme svingningene som en 
kjenner fra fastlandet. De siste fem årene har veksten 
av svalbardbestandene vært ganske stor.

Det er populært å jakte på Svalbardrypa, og hvert 
år felles det mellom 500 – 2300 fugl. Forsøk har vist at 
bestanden ser ut til å tåle dagens jaktuttak. Forskerne 
skal nå også undersøke om det er jaktmetodene og 
jegernes holdninger, eller om det er størrelsen på be-
standen, som mest påvirker hvor mye rype som skytes 
hver høst. 

Men rypa har fortsatt sine hemmeligheter. Hva bei-
ter den på og hvor oppholder den seg i mørketida? Før 
måtte man drepe rypa for å finne ut hva slags frø den 
spiste. Moderne DNA analyser gjør at vi nå kan finne 
det ut ved å analysere rypeskitten i stedet. Metoden er 
effektiv og forskerne håper å kunne gå videre og finne 
ut hvor mye av hver planteart den spiser til forskjellige 
årstider. 

At Svalbardrypa trekker rundt på Svalbard har vært 

kjent lenge. Flere eldre fangstdagbøker beskriver 
hvordan store rypeflokker plutselig dukker opp i jakt-
terrenget. Med støtte fra fondet ble 18 ryper fanget og 
påmontert satellittsendere i 2009 og 2010 i nærområ-
det til Longyearbyen.  Forsøket viste at rypene trekker i 
månedsskiftet september-oktober. Ingen trakk vekk fra 
øygruppa, men flere trakk over 100 km, til Wijdefjorden 
i nord og til Hornsund i sør.

 
Svalbardrøye - kannibalen du bare finner på Svalbard 
Undersøkelser viser at svalbardrøya, en fisk som kun 
finnes på Svalbard, har stor genetisk variasjon fra 
vassdrag til vassdrag. Det finnes også  ulike genetiske 
«grupper» innen hvert enkelt vassdrag. Noen fisk er 
stasjonære hele året og blir sjelden store, noen vandrer 
ut i sjøen om sommeren og vokser i størrelse, mens 
andre blir kannibaler i innsjøene og blir store på den 
måten. Dette gjør forvaltningen av svalbardrøya utfor-
drende. Det kreves god kunnskap om bestanden i de 
ulike vassdrag for å kunne bestemme hvor stort uttak 
som tåles.  

I Straumsjøen ser det ut til at endringer i det lokale 
klimaet har ført til endringer i bestanden. På 1980 og 
-90tallet var det mest sjørøye, dvs. fisk som vandret 
ut i havet for å beite om sommeren. Nå er bestanden 
dominert av stasjonær ferskvannsrøye. Trolig har mil-
dere klima ført til økt tilgang på byttedyr i sjøen slik at 
det ikke lenger er like «lønnsomt» å ta en tur til havet 
sommerstid. 

Det har også blitt forsket på miljøgifter i svalbar-
drøya, og det er dokumentert til dels svært høye nivåer 
i sjøene på Svalbard. Sjøfugl som trekker til ferskvann 
for å stelle fjærdrakta, drikke og raste, skiter samtidig 
i vannet. Dette regnes som den viktigste årsaken til at 
enkelte innsjøer, som Ellasjøen på Bjørnøya, har høye 
verdier av miljøgifter.  I Ellasjøen er verdiene så høye at 
røya ikke bør spises.

Fondet har også støttet kartlegging av lokalkunn-
skap og holdninger som fastboende på Svalbard har  
om svalbardrøya og forvaltningen av denne. Informa-
sjon som kan være nyttig for forvaltningen når de skal 
sette kvoter og regler for dette populære fisket på 
Svalbard.

Svalbards miljøvernfond bidrar på en viktig måte 
til innhenting og formidling av ny informasjon om 
Svalbards spesielle dyre- og planteliv, til glede og nytte 
både for fastboende, tilreisende, og forvaltningen.

Polarreven – liten tøffing, klarer strabasene under 
krevende forhold

Polarreven er en karakterart på Svalbard, selv om den 
også finnes andre steder på nordkalotten. Den lille 
spretten er en turistattraksjon, og både en hyggelig  
bekjentskap og en jaktbar art for lokalbefolkningen. 
Den har også vært en viktig inntektskilde for fangst-
menn i lange tider, da revens vinterpels har hentet 
gode priser ute i verden.  Polarreven, eller fjellreven 
som den heter på fastlandet, vandrer langt og en finner 
liten genetisk variasjon rundt Arktis. Dette tyder på at 
det jevnlig er nye rever som vandrer inn og blander seg 
med den lokale bestanden. Dette er trolig også forkla-
ringen på at hundegalskap flere ganger har kommet til 

Eneste overvintrende landfugl: svalbardrype 

FOTO: Pål Hermansen

— Bestandene skal få  

utvikle seg naturlig uten at 

menneskelig innvirkning har 

nevneverdig effekt på utbredelse, 

bestandsammensetning, tilvekst 

og naturlig dødelighet
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Svalbardreinen virker nesten tam, der den beiter for å samle krefter for vinteren FOTO: Ole Bernt Frøshaug
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Trålposer er skjemmende og skadelig strandsøppel FOTO:Christian Nicolai Bjørke

Av Morten Ruud
tidligere sysselmann på Svalbard, og 
styreleder i Svalbards miljøvernfond

SØPPEL I HAVET ER  
EN FORBANNELSE FOR 
SVALBARDS DYRELIV 

Noe av det som overrasker meg mest når jeg ferdes 
langs strendene på Svalbard er den store mengden av 
søppel. Det er ikke forsøplingen rundt bosettingene og 
gruveanleggene jeg da tenker på. Der ryddes det opp med 
jevne mellomrom, men selv på de mest avsidesliggende 
kyststrekningene, som på nordsiden av Spitsbergen eller 
på Nordaustlandet, møtes man av menneskeskapt avfall. 

Søppel forringer inntrykket av uberørt villmark som 
man forventer å finne så langt nord, men en annen, og 
langt mer alvorlig effekt er virkningen denne forsøplingen 
har på dyrelivet. På en av mine tidlige helikopterturer, som 
sysselmann, oppdaget vi to reinsbukker som hadde viklet 
gevirene sine inn i et stort, grovt garn etterlatt av en fiske-
tråler. De var knyttet sammen, og hadde ingen mulighet til 
å komme fra hverandre. Denne gangen gikk det bra. Vi fikk 
fanget inn dyrene og befridd dem fra garnet. På vei bort 
fra den gode gjerningen oppdaget vi en isbjørn på vei mot 
der de to reinsdyrene hadde vært lenket sammen. Selv om 

isbjørnen normalt ikke tar reinsdyr, hadde den nok ikke 
kunnet motstå denne fristelsen.

Grønne trålposer og fargerike garnblåser er noe av det 
mest iøynefallende strandsøppelet på Svalbard. Det er lett 
å peke på fiskeri- og skipsfartsnæringen som de skyldige, 
men det finnes så utrolig mye mer skrot; Plastemballasje, 
glass, metall og isopor, fra både sjø- og landbasert virk-
somhet. Søppel som kastes eller skylles på sjøen fra land 
driver med havstrømmene og kan havne langt i nord. 

Lokalbefolkningen kommer seg ut og  
samler strandsøppel

Sysselmannens folk har i mange år ryddet søppel på 
sine inspeksjonsturer rundt øygruppa, men arbeidet ble 
tilfeldig, og i det store bildet ga det minimal effekt. Da jeg 
kom til Svalbard som sysselmann i 1998 så jeg at denne 
innsatsen monnet lite. Jeg foreslo derfor at vi skulle  
invitere Longyearbyens befolkning med på dugnad. 

’Sammen bevarer vi miljøet på Svalbard’. Det er slagordet for  
Svalbards miljøvernfond. Det beskriver også godt resultatet av et  
initiativ som startet under et oppsyns-tokt for over 20 år siden; Å få 
med Svalbards befolkning på dugnad for å rydde øygruppens vakre 
strender for det skjemmende og farlige søppelet som ellers bare hoper 
seg opp. 
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Sysselmannen stilte båt og forpleining, og frivillige 
fikk en spennende tur langs kysten, til steder på Sval-
bard de ellers sjelden eller aldri ville kommet. 

Tiltaket fikk en noe blandet mottakelse. Den første 
reaksjon jeg hørte var: ’Jasså, nå prøver sysselmannen 
å få folk i Longyearbyen til å gjøre jobben hans gratis’, 
men oppslutningen overbeviste meg etterhvert om at 
vi her hadde truffet rett. Det kom raskt over hundre 
søkere til de 25 plassene vi hadde annonsert. Dermed 
måtte det loddtrekning til.

Sysselmannens årlige søppeltokt har blitt et popu-
lært tiltak, som stadig har flere søkere enn det er plass 
til. Nå har man snart holdt på i 20 år, og hundrevis av 
tonn med søppel er samlet inn.

Turistnæringen starter ”Clean up Svalbard”
Turistnæringen fulgte opp initiativet ved å lansere sin 
egen ryddeaksjon, «Clean up Svalbard». Passasjerer på 
kyst-cruise rundt Svalbard blir oppfordret til å plukke 
søppel, og de ivrige strandrydderne får en «pin» som 
takk for innsatsen.

Svalbards miljøvernfond har støttet en rekke ulike 
tiltak for å rydde søppel på Svalbards strender. Et 
initiativ som har fått gjentatt støtte er Polarflokken bar-
nehages årlige søppeltokt. Barna drar på en dagstur 
til et område i Isfjorden, hvor de sammen med voksne 
ledsagere plukker det de finner av søppel. Dette er 
en spennende og viktig måte å bevisstgjøre den yngre 
generasjonen om behovet for å ta vare på miljøet.

Miljøvernfondet dekker også omkostningene med å 
ta hånd om strandsøppel som blir brakt inn til  

Longyearbyen. En container er satt opp på kaia, og 
her kan alle som har samlet inn avfall langs Svalbards 
kyster enkelt og gratis få kvittet seg med avfallet.

Fra trålposer til mikropartikler - verdenshavene 
fylles med plast

De enorme søppelforekomstene er selvsagt ikke bare 
et problem for Svalbard. Verdenshavene er i ferd med 
å fylles opp med plast, og alle ble både sjokkert og 
grepet av bildene av en død hval som nylig ble funnet 
på norskekysten med magesekken full av plast. Det er 
et åpenbart behov for en global innsats for å begrense 
dumpingen av avfall i havet, men i mange år fremover 
vil det også være behov for opprydding. Det er interes-
sant å se hvordan det initiativet vi tok på Svalbard for 
snart 20 år siden nå kopieres mange andre steder.

Det er det synlige avfallet som først blir lagt merke 
til, men vel så farlig er alle de usynlige tingene som 
dumpes i havet og i luften. Miljøvernfondet har støttet 
mange prosjekter som måler og kartlegger ulike 
miljøgifter i vann, luft og i jordsmonnet på Svalbard.  I 
denne sammenhengen er plast også en farlig forurens-
ningskilde. Plasten brytes ikke naturlig ned til ufarlig 
organisk avfall, men stykkes i stedet opp til ørsmå 
partikler. Disse tas så opp i små organismer, som igjen 
blir spist av andre, større arter i næringskjeden. 

Mange ting vi bruker i dagliglivet inneholder små 
plastbiter, såkalt mikroplast. Tannpasta, kosmetikk og 
vaskemidler er således betydelige forurensningskilder. 
Fleece-klær, som ofte er framstilt ved resirkulering 
av plast, utskiller mikroplast ved vask, som opptas og 
akkumuleres av fisk og andre dyr i havet. 

Det forskes og ryddes videre 
Miljøvernfondet har støttet prosjekter som måler og 
kartlegger mikroplast i fjorden utenfor Longyearbyen, 
og andre steder på Svalbard, for å finne ut hvor mye av 
denne forurensningen som er lokal – bl.a. fra de mange 
fleece-plaggene i Longyearbyen -  og hvor mye som er 
langtransportert.

Sysselmannens søppeltokt er kommet for å bli. 
Personlig mener jeg det har stor verdi. 

Så er det er et sørgelig faktum at det i mange år 
framover vil være nok søppel til alle som vil være med 
å plukke. 

Harerug, god mat for rypa FOTO: Ole Bernt Frøshaug

— Sysselmannens søppeltokt 

har blitt et populært tiltak,  

som stadig har flere søkere  

enn det er plass til. Man har 

snart holdt på i 20 år, og  

hundrevis av tonn med  

søppel er samlet inn.
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"Clean up Svalbard" er turistnæringens strandryddeaksjon FOTO: Pål Hermansen
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U T VA LGT E 

P R O SJ E K T E R

F R A  1 0  Å R

2 0 0 7  – 

2 0 1 7

Svalbard Museum registrerer og digitaliserer eldre historiske dokumenter, brev, artikler, dag- og hyttebøker. Her er det blant  
annet mye informasjon om hvordan folk levde på Svalbard, tidligere tiders vær, isforhold og dyreliv. Dette blir nå tilgjengelig til 

nytte og glede for publikum, forskere og forvaltning. 

'ARKIVALIA' - KILDE TIL NY KUNNSKAP OM VÆR OG KLIMA

Samtlige foto (s. 35 - 44): Ole Bernt Frøshaug
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MILJØSTASJON TIL ISFJORD RADIO

Hotell og serveringsstedet Isfjord Radio har fått installert en miljøstasjon med papp-presse og glassknuser.  
Tiltaket medfører mindre søppelvolum og reduserer CO2-utslippet knyttet til transport med 50 %.

36

GRUVEMUSEUM, GRUVE 3

Store norske har mottatt betydelige midler fra fondet, blant annet en større ’jubileumsgave’ til  selskapets 100-års markering  
i 2016. Gruve 3 er blitt museum, med mange tusen besøkende pr år. Her kan man oppleve hvordan det var å jobbe i en kullgruve. 
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GJENVINNING AV ENERGI FRA EGENPRODUSERT BIOMASSE

Svalbard Bryggeri skal gjenvinne energi. Rester fra bryggingen vil bli brent i et forbrenningsanlegg og varme både bryggerhus  
og vann. Miljøgevinsten er mindre behov for kullfyrt energi samt å slippe å sende over 150 tonn biomasse til fastlandet hvert år.

38

FLOMBELYSNING MED VINDKRAFT

Svalbard Husky så et uutnyttet potensiale i vinden som blåste over hundegården. Nå er den opplyst med energisparende LED-lys. 
Disse bruker kun ca 1 kWh pr døgn, og kan driftes ved 2 små vindmøller. En perfekt løsning, med null forurensning!

39
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AVFALLSANLEGG FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I BARENTSBURG

Det russiske gruveselskapet Trust Arktikugol fikk midler til å styrke avfallshåndteringen i Barentsburg. Nå er et moderne anlegg  
i full drift. Der sorteres og komprimeres bl.a. papp, papir, plast, glass, metaller og spesialavfall. Noe tas imot i Longyearbyen, 

mens mye sendes med båt til Murmansk for videre behandling. 

40

SOLCELLEANLEGG PÅ FLYPLASSEN

Svalbard lufthavn vil redusere bruken av kullfyrt strøm. De har bygget et solcelleanlegg både på tak og vegg på flyplassen.  
Strømproduksjonen måles og vil gi viktig kunnskap om potensialet for slike anlegg i Arktis.  

Beregnet reduserte utslipp er 10 – 15 tonn CO2 eq / år.
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MARK OG DRIVHUS I NYBYEN

Polar Permaculture Solutions har en visjon om å forsyne Longyearbyen med ferske urter og grønnsaker fra eget drivhus,  
basert på bærekraftige løsninger. Fondet støttet byggingen av drivhuset, der lovlig importerte mark nå bryter ned organisk  

avfall til jord, og friske urter dyrkes for lokal nytelse.

42

MIKROPLAST FRA BOSETNINGENE PÅ SVALBARD

Mikroplast er farlig for fisk og andre dyr i havet, og for de som spiser slike dyr. Havforskningsinstituttet kartlegger forekomsten  
av mikroplast i sjøvann ved bosettingene på Svalbard. De tester også ut en ny innretning som legges i vaskemaskinen og skal  

fange opp mikroplastfibre som frigis ved vask, bl.a. fra fleece-plagg.
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SYKKELBYEN - UTLÅNSSYKLER TILGJENGELIG FOR ALLE!

Visit Svalbard tilbyr gratis utlån av sykler i sommersesongen, som en del av prosjektet «Merket for bærekraftig reisemål».  
Sykkelprosjektet bidrar til mindre bilkjøring og utslipp, skaper trivsel, helse og gir naturopplevelser, og understreker  

Longyearbyens ambisjon om å være et miljøvennlig reisemål.

44
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2007

AECO / Visitors guidelines / kr 74000,00

AECO / Miljøseminar / kr 280000,00

Danmarks miljøundersøgelser / Gås / kr 200000,00

Svalbard Reiseliv / GTO - retningslinjer for ferdsel /

kr 231000,00

UNIS / svalbardflora.net / kr 150000,00

LJFF / Jakt- og fiskeoppsyn / kr 52000,00

LoFF / Lokal biotop / kr 48000,00

LoFF / Svalbardbirds.com / kr 20000,00

LoFF / Longyearflora / kr 30000,00

Svalbard Villmarkssenter AS / Økoturismebedrift / 
kr 25000,00

UNIS / Risk assesments / kr 30000,00

NINA / Miljøeffekter av turisme / kr 300000,00

Norsk polarinstitutt / Svalbardrypenes trekkruter / 
kr 120000,00

NINA / Kannibal- og sjørøyebestanden / kr 90000,00

NINA / Fiskeprøver og fangstrapporter / kr 50000,00

2008

Svalbard Villmarkssenter / Tilrettelegging for  
ærfuglkolonien ved hundegårdene / kr 40000,00

Longyearbyen feltbiologiske forening (LoFF) / 
Fugleobservasjonshus i Longyearbyen / kr 150000,00

UNIS / SPIDER / kr 75000,00

Institute of Oceanology PAS / ”Is Svalbard sliding from 
Arctic to boreal” / kr 50000,00

Norges Geotekniske institutt / Tiltaksplan for oppryd-
ding av oljeforurenset grunn i Colesbukta / kr 200000,00

Mitchigan Technological University / Heritage Survey 
/ kr 45000,00

NINA Lillehammer / Miljøeffekter av ferdsel? / 
kr 700000,00

Akvaplan-Niva / PCB i bosettingene på Svalbard. Et 
problem for dyrelivet i havet? / kr 300000,00

Sverdrupbyen AS / Arbeidermesse Vest / kr 250000,00

Ulli Neumann / KOLIBRI / kr 50000,00

WWF-Norge / Ren kyst! Frivillig oljevern / kr 150000,00

Svalbard Museum / Tilgjengeliggjøring av  
kulturhistoriske gjestander og bilder på nett og  
i åpent magasin / kr 240000,00

UNIS / svalbardflora.net / kr 125000,00

Svalbard Reiseliv AS / Utvikling av GTO-opplæringen på 
Svalbard  - Fase 2 - Hovedprosjekt / kr 500000,00

UNIS / Svalbardfrø i Svalbard Globale frøvelv / 
kr 110000,00

Norsk polarinstitutt / Bestandsovervåkning / 
kr 100000,00

Norsk polarinstitutt / Miljøgifter i egg fra krykkje / 
kr 300000,00

Kids on Snow / Froze Five Arctic Exhibition -  
Education Focus / kr 30000,00

NINA-Tromsø / Kannibal- og sjørøyebetandene på 
Svalbard; Genetikk, økologi og forvaltning (GØF) / 
kr 250000,00

UNIS / UNIS CO2 lab - informasjon / kr 100000,00

UNIS / Dynamikk i kalvende og surgende breer / 
kr 25000,00

Universitetet i Tromsø / Legemidler i det marine miljøet 
rundt Longyearbyen / kr 100000,00

Mitchigan Technological University / MTU attenden-
ce at 2009 Svalbard Seminar / kr 20000,00

UNIS / KLEPTO: Kvifor stel polarmåken muslingar fra 
Longyearbyens ærfuglar? / kr 65000,00

UNIS / Svalbardflora.net / kr 70000,00

Svalbard Reiseliv / Utvikling av Arktisk Guidestudium 
på Svalbard - Fase 3 - sluttfase / kr 450000,00

Yury Kononuchenko - Sverdrupbyen AS / Standsetting 
vei Huset - Sverderupbyen / kr 50000,00

Yury Kononuchenko - Sverdrupbyen AS / Arbeider-
messe i Sverdrupbyen, fundamentreperasjon / kr 75000,00

Vitenskapsmuseet, NTNU / Bokprosjekt om Pyramiden: 
Persistent memories. The remains of Piramida, a Soviet 
mining town in the High Arctic / kr 100000,00

Perspektivet Museum / ”Møter i nord - Herta Grøndals 
blikk på mennesker og miljø på Svalbard gjennom 50 år” / 
kr 200000,00

Svalbard Reiseliv / Plastposefritt Svalbard / 
kr 50000,00

Svalbard Reiseliv / Kultursti i Longyearbyen / 
kr 50000,00

Longyearbyen feltbioliogisk forening / Reiselivet 
bidrar med miljøinformasjon / kr 50000,00

Pole Position Spitsbergen AS / Opplæring og videreut-
danning av isbjørvakter for cruiseturisme / kr 26000,00

Polarflokken barnehage / Aksjon søppel / kr 65000,00

Svalbard Reiseliv / Webbasert statistikk / kr 50000,00

Longyearbyen feltbioliogisk forening / Fugleguide for 
Longyearbyen med nærområder / kr 63000,00

Longyearbyen Dykkerklubb / SUV - Svalbard Under 
Vann / kr 100000,00

UNIS / Forskningsturisme / kr 100000,00

Norsk polarinstitutt / Svalbardrypenes trekkruter til 
vinterområdene / kr 100000,00

Kings Bay & Norsk polarinstitutt / Utvikling av  
informasjonssenter i Ny-Ålesund / kr 200000,00

Kings Bay / Restaurering og tilbakeføring av  

Amundsenvillaen i Ny-Ålesund / kr 500000,00

2009

UNIS / Marine miljøpåvirkninger i polarnatten / 
kr 150000,00
Høgskolen i Finnmark / Pilotprosjekt : Årsstudiet i 
Arktisk Naturguide / kr 500000,00

Tone Nødtvedt / Digitalisering av E. Nødtvedts 
Svalbardbilder, film, lydbånd og brev fra 50-tallet – del 1 / 
kr 57000,00

Rolf Rustad / Restaurering av gammel mannskapsbrakke, 
Hiorthamn / kr 50000,00

NINA / Miljøeffekter av ferdsel? Registrering og vurdering 
av slitasje og forstyrrelse på vegetasjon, kulturminner og 
dyreliv. Videreføring / kr 850000,00

NINA / Gjess på Svalbard; fra kunnskap til implementering 
av retiningslinjer GOOSEMAP / kr 400000,00

Svalbard Reiseliv AS / Webbasert statistikk / 
kr 200000,00

NIKU og Mycoteam AS / Håndtering av råteskader i 
kulturminner på Svalbard / kr 250000,00

Svalbard Villmarkssenter AS / Ærfuglkolonien ved 
hundegården, videre tilrettelegging / kr 100000,00

UNIS / Svalbard frø i Svalbard Globale Frøvelv / 
kr 90000,00

Longyearbyen lokalstyre, Kultur- og fritidsforetak 
KF / Foreløpig arbeidstittel: Friluftscamp Svalbard, høsten 
2009 / kr 80000,00

Ulli Neumann, Maret J. Heatta / Nutshell – in the wake 
of the old salors / kr 5000,00

Anders Ringheim / Vedlikehold av kulturminne på 
Revneset – ”fangsthytta” / kr 40000,00

Longyearbyen barnehage / Avfallshåndtering,  
sortering og kompostering i barnehagen / kr 50000,00

UNIS / Rødlistearter i Longyearbyen og Bockfjorden / 
kr 250000,00

UNIS / Svalbards sopper: hvem, hva, hvor? / kr 200000,00

Basecamp Spitsbergen AS og Longyearbyen Hun-
deklubb / Kurs for hundesledekjørere på Svalbard, med 
hovedfokus på lederhundutvikling og langturkjøring for 
privat og kommersielt hundehold. / kr 80000,00

Spitsbergen Airship Museum / Jubileumsutstilling 
Walter Wellman 1909/2009 – 100 år / kr 77000,00

NINA / Røya i Straumsjøen; Sjørøye eller  
stasjonærrøye? / kr 90000,00

Longyearbyen Undgdomsklubb / ”Grønn”  
ungdomsklubb / kr 25000,00

Kings Bay As og Norsk polarinstitutt / Utvikling av 
informasjonssenter i Ny-Ålesund / kr 200000,00

Akvaplan-niva / Miljøgifter i innsjøer på Svalbard
kr 180000,00

UNIS / The invertebrate fauna of Edgeøya: Mapping Terra 
Incognita / kr 90000,00

Basecamp Spitsbergen AS / Informasjos base og 
overvåkingsopplegg for Kapp Linné området: Del 1) Infor-
masjonsmateriell om natur, miljø og ferdsel.  
/ kr 50000,00

Longyearbyen lokalstyre / Longyearbyen – et miljøserti-
fisert lokalsamfunn / kr 300000,00

Institute of Oceanology Polish Academy of Scienses 
/ Is Svalbard sliding from Arctic to Boreal part II / 
kr 50000,00

Tommy Sandal / Opprydding Widjefjorden / kr 10000,00

AECO / Site-specific guidelines / kr 750 000,00

AECO / Pre-study cruiseguide-training / kr 50 000,00

Longyearbyen lokalstyre, Oppvekstforetak / Aksjon 
miljømat / kr 200 000,00

Norsk Institutt for Luftforskning - NILU / Volatile  
emission from traffic and power production on  
Svalbard (VETAPOS ) / kr 200 000,00

Sigri Sandberg / Klimaboka / kr 190 000,00

Svalbardposten / Svalbardpostens bildearkiv / 
kr 150 000,00

Svalbard Museum / Bevaring og formidling av  
Svalbard Museums historiske fotosamling / kr 250 000,00

Høgskolen i Finnmark / Pilotprosjekt: Årsstudiet Arktisk 
Naturguide / kr 300 000,00

Slå ring om Sjøområdet / Sjøområdet friområde / 
kr 250 000,00

Tone Nødtvedt / Digitalisering av Erling J. Nødtvedts 
Svalbardbilder, film, lydbånd og brev fra 50-tallet - del 2 / 
kr 175 000,00

Norsk polarinstitutt / Rypehabitatmodell for hele 
Svalbard / kr 175 000,00

Tina Faust Sølvsten / Hundeinstruksjon i Longyearbyen 
/ kr 10 000,00

Longyearbyen feltbiologiske forening (LoFF) 
/ The geological history of the Longyearbyen area / 
kr 105 000,00

Institute of Oceanology PAS / Adventfjorden – the sea in 
the backyard / kr 50 000,00

SINTEF Materialer og Kjemi / Effekter av marin diesel 
på hoppekreps i Kongsfjorden / kr 340 000,00

Universitetet i Tromsø / Revegetation of vehicle tracks on 
the tundra / kr 150 000,00

Universitetet i Oslo v/ Senter for Utvikling og Miljø / 
Svalbardrøye som utgangspunkt for å forstå miljøforvalt-
ningskonflikter på Svalbard / kr 150 000,00

Northern Research Institute Tromsø (Norut Tromsø) 
/ The relationship between phytomass, NDVI and vegetati-
on communities on Svalbard / kr 400 000,00

WWF / Ren Kyst! WWFs frivillige oljevern / 
kr 150 000,00

Producing Centre NORFEST / Spitsbergen Film- 
Collection : from Chronicle towards Heritage / 
kr 50 000,00

Longyearbyen lokalstyre / Longyearbyen  
lokalstyre – en Miljøfyrtårnbedrift / kr 68 500,00

Longyearbyen barnehage / Aksjon Sorter / kr 30 000,00

UNIS / Svalbards marine fauna – et pilotprosjekt / 
kr 180 000,00
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2010

Pole Position Spitsbergen AS / Utarbeidelse av  
isbjørnvakt-foredrag for cruiseturisme / kr 30 000,00

AECO / Impact assessment for cruise-traffic around Sval-
bard / kr 400 000,00
SNSK / Vinkelstasjonen Endalen / kr 350 000,00

SNSK / Forporsjekt gruvemuseum / kr 400 000,00

UNIS / Kamerovervåkning av ”blomsten og bien” / 
kr 70 000,00

UNIS / Svalbardsaltgras - må den sikres mot gåsebeite? / 
kr 138 000,00

NINA / Miljøeffekter av ferdsel? Registrering og vurdering 
av slitasje og forstyrrelse på vegetasjon, kulturminner og 
dyreliv. Sluttføring / kr 1 100 000,00

Svalbard Reiseliv AS / Arctic Film Festival / kr 50 000,00

Basecamp Spitsbergen / Basecamp Spitsbergen AS – en 
sertifisert Miljøfyrtårnbedrift / kr 108 000,00

Høgskolen i Finnmark / 2. pilotprosjektår: Årsstudiet i 
Arktisk naturguide / kr 300 000,00

Norsk polarinstitutt / Effekt av fangst - fjellrev på 
Svalbard / kr 80 000,00

NINA / Effekter av miljøgifter på bestanden av polarmåke 
på Bjørnøya / kr 400 000,00

Norsk polarinstitutt / Kartlegging av mytende andefugl 
på Svalbard / kr 350 000,00

Linn Kjersti M. Kaldsett, Anne Mette Berg, Jørn K. 
Hansen, Jens Abild / Glasshytta Svalbard / kr 80 000,00

Tone Nødtvedt / Digitalisering av Erling J. Nødtvedts 
Svalbardbilder, film, lydbånd og brev fra 50-tallet – ferdistil-
ling / kr 40 000,00

NIKU og Mycoteam / Råtekontroll av taubanebukker på 
Hiorthamn / kr 200 000,00

Kings Bay AS / Gjenstandsregistrering, Ny-Ålesund By- og 
gruvemuseum / kr 120 000,00

Kings Bay AS / Restaurering og tilbakeføring av Amund-
senvillaen i Ny-Ålesund / kr 500 000,00

SINTEF Materialer og Kjemi / Giftighetstesting av kje-
mikalier brukt til Arktisk oljevernberedskap / kr 300 000,00

NINA Tromsø / Jakt på svalbardrein - kunnskaps-
status og evaluering av aktuelle forvaltningsmodeller / 
kr 300 000,00

Mari Tefre og Liv Mari Schei / Polar eufori / 
kr 280 000,00

UNIS / POPjakt i skolen / kr 80 000,00

Adalia Film & Media / Delta”Kelvin (To graders forskjell) 
/ kr 250 000,00

Norges geologiske undersøkelse (NGU) / SPOR – På 
sporet av klima / kr 80 000,00

Høgskolen i Finnmark / 2. pilotprosjektår: Årsstudiet 
Arktisk Naturguide / kr 300 000,00

Svalbard Museum / Bevaring og formidling av Svalbard 
Museums historiske fotosamling del 2 / kr 450 000,00

AECO / Cruise-registration database / kr 60 000,00

Longyearbyen Fotoklubb / Billeddokumentasjon fra 
Svalbard, inklusive Bjørnøya og Hopen. Nær fortid, nåtid og 
framtid / kr 50 000,00

Åse Kristine Tveit / Ny-Ålesund – i svart, hvitt og farger 
/ kr 50 000,00

Kirsti Blom, Geir Wing Gabrielsen, Forlaget Cappe-
lenDamm / Faglitteratur for barn / kr 50 000,00

Norsk polarinstitutt / Effekt av fangst – fjellrev på 
Svalbard del II / kr 84 000,00

Norsk polarinstitutt / Høsting av Svalbardrype – gamle 
data med potensiale for ny innsikt / kr 200 000,00

Akvaplan-niva / Forurenset grunn i Kinnvika, Nordaust-
landet. En kilde for miljøgifter til marint miljø
/ kr 400 000,00

Norsk institutt for naturforskning (NINA) / Geopark 
Longyearbyen – en mulig strategi for turistutvikling i Long-
yearbyen basert på geologi og gruvehistorie / kr 60 000,00

Sintef Materialer og Kjemi / Langtidseffekter av olje på 
strand / kr 200 000,00

UNIS / Dusting the Environment / kr 50 000,00

UNIS / Svalbards sopper i bokform / kr 100 000,00

Solveig Egeland / Skikk & Bygg / Små Hytter av søppel
/ kr 50 000,00

Tromsø Universitets Museum / Invasive species path-
ways / kr 650 000,00

Svalbard Explorer AS / Sverdrupbyen-Gruvelager / 
kr 400 000,00

Birger Amundsen / Isbjørn og mennesket / kr 50 000,00

Kings Bay AS / Gjenstandsregistrering, Ny-Ålesund By - og 
gruvemuseum / kr 130 000,00

Kings Bay AS / Vedlikehold av rørkasser i Ny-Ålesund
/ kr 250 000,00

Norges geologiske undersøkelse (NGU) / PCB-UT / 
kr 225 000,00

2011

Kings Bay AS / Restaurering av verdens nordligste lokomo-
tiv, forprosjekt / kr 100 000,00

Longyearbyen lokalstyre, Oppvekstforetak KF / 
Prosjekt kortreist mat / kr 100 000,00

Norsk institutt for naturforskning, Tromsø - (NINA) 
/ Fangst – Klima – Ærfugl. Effekten av fangstmannsakti-
vitet og klimaendringer på ærfuglbestanden på Svalbard / 
kr 380 000,00

Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS (SNSG) 
/ Store Norske kullgruvemuseum / kr 1 500 000,00

Polarflokken barnehage / Søppeltokt / kr 48 000,00

SINTEF Byggforsk / ”Bygging i strandsonen på Svalbard. 
Hva forteller fortidens kaier oss om framtidens anlegg?” / 
kr 400 000,00

Norsk institutt for naturforskning, Trondheim 
- (NINA) / Innførte plantearter på Svalbard – hvor 
trives de best og er de en trussel mot den lokale floraen” / 
kr 30 000,00

UNIS / The CO2 Cycle on Svalbard – a Flash Animation 
for the Next Generation and Some Teachers (CCS-FANGST) 
/ kr 40 000,00

Norsk polarinstitutt, Tromsø / Lokal forurensning og 
eventuell påvirkning på det terrestre økosystemet - snøspurv 
/ kr 150 000,00

Sigri Sandberg Meløy / ”Polarheltinner” - bokprosjekt
/ kr 50 000,00

Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS / Istandset-
ting av Gruve 2B / kr 250 000,00

Svalbard Husky / Hundekjørekurs for barn og unge
/ kr 100 000,00

Svalbard Museum / Registrering og formidling av Bjør-
nøyasamlingen - forprosjekt / kr 100 000,00

Kings Bay / Vedlikeholdsplan for bygningene I Ny-Ålesund 
/ kr 150 000,00

UNIS / Atmospheric PCB Input History at  
Lomonosovfonna, Svalbard / kr 20 000,00

Svalbard Museum / ”Narrating the High North” / 
kr 20 000,00

Longyearbyen lokalstyre, Bydrift KF / Energioppføl-
gingssystem (EOS-system), Del 1 / kr 50 000,00

Longyearbyen lokalstyre, Bydrift KF /Energibesparende 
gatebelysning / kr 200 000,00

Longyearbyen lokalstyre, Bydrift KF / Miljøvennlig 
havnebygg / kr 50 000,00

Arctic Safety / Miljøstyring i Longyearbyen – modul 1
/ kr 200 000,00

Susan Barr / ”Gold or I`m a Dutchman”- Ernest Mansfield 
(1862-1924) / kr 50 000,00

Longyearbyen feltbiologiske forening - LoFF /  
Svalbards fugler – enkel felthåndbok / kr 250 000,00

UNIS / Vinterfugl / kr 200 000,00

Kings Bay AS / Tålegrenseprosjekt - forprosjekt / 
kr 100 000,00

Kings Bay AS / Forprosjekt for modernisering av utstillin-
gen ved Ny-Ålesund By- og gruvemuseum / kr 70 000,00

Norsk polarinstitutt, Tromsø / Status and trend of  
glaucous gull in Kongsfjorden, Spitsbergen / kr 400 000,00

Norsk polarinstitutt, Tromsø / Svalbard’s ringed seal 
harvest / kr 175 000,00

Norsk polarinstitutt, Tromsø / Miljøkonsekvenser av 
ferdsel på fjellrev / kr 190 000,00

Longyearbyen hundeklubb / Energi- og forurensingsre-
duserende tiltak / kr 55 000,00

LNS Spitsbergen AS / Substitusjon av kjemikalier og 
stoffer som er ført opp på myndighetenes OBS  
og pri-liste / kr 100 000,00

Longyearbyen fotoklubb / Fotografisk samtidsdokumen-
tasjon / kr 75 000,00

Longyearbyen lokalstyre, Bydrift KF / Varme og energi-
plan for Longyearbyen (og Ny-Ålesund?) / kr 140 000,00

Longyearbyen lokalstyre, Bydrift KF / Behovstyrt venti-
lasjon, lys og varme - et pilotprosjekt / kr 300 000,00

Longyearbyen lokalstyre, Bydrift KF / Energikonferan-
se / kr 250 000,00

NINA, avdeling for arktisk økologi / GOOSEMAP – en 
videreføring / kr 185 000,00

NGU / Trykking kart ”Landformer og løsmasser i Toda-
len-Fritthamn / kr 30 000,00

Akvaplan-niva / Marine bentiske verdier på Svalbard – 
kartlegging og overvåkning av spesielt sårbare og verdifulle 
områder / kr 400 000,00

Spitsbergen Travel Hotel AS / Miljømerking - Svanen / 
kr 150 000,00

WWF-Norge / Reduction of human-polar bear conflicts / 
kr 185 000,00

Kongsberg Satellite Services AS / Energisparetiltak ved 
Svalsat / kr 250 000,00

Longyearbyen feltbiologiske forening - LoFF / 
Popularisering av vitenskapelig informasjon om fugler og 
nøkkelområder fra Svalbard / kr 15 000,00

Spitsbergen Travel Hotel AS / Byggadministrasjon – 
Sentral driftskontroll / kr 500 000,00

Svalbard Museum / Bevaring og formidling av  
Svalbard Museums historiske fotosamling del 3 / 
kr 150 000,00

Snöball Film AS / ”Sikkerhetskopien” / kr 250 000,00

Geir Aasebøstøl / Polarisen. Et program om havis i 
forandring / kr 200 000,00

Liv Mari Schei og Mari Tefre / Utgivelse av det 
lokalkomponerte film -og musikkverket Polar eufori, på 
kombinert DVD og CD / kr 120 000,00

2012

Kings Bay AS / Fargearkeologisk undersøkelse av Telegra-
fen i Ny-Ålesund / kr 70 000,00

Kings Bay AS / Merking av gruveområdet i Ny-Ålesund / 
kr 50 000,00

Kings Bay AS / Tiltak på freda bygninger i Ny-Ålesund / 
kr 75 000,00

UNIS / SPIDER / kr 40 000,00

Svalbardposten AS / Svalbardpostens bildearkiv 2 / 
kr 100 000,00

Environmental Consulting / Effect of oil spill on tundra 
environment in the vicinity of the Polish Polar Station, 
Hornsund, Spitsbergen / kr 100 000,00

SINTEF Byggforsk / Erosjonssikring av Fredheim, Visuali-
seringsprosjekt / kr 200 000,00

Øystein Varpe og Emma Johansson-Karlsson / 
Bygning M Hiorthamn – Vedlikehold og restaurering / 
kr 50 000,00

Longyearbyen lokalstyre, Oppvekstforetak / 
Søppeltokt og gjenbrukskunst i Polarflokken barnehage / 
kr 50 000,00

Svalbard Husky / Hundekjørekurs for barn og unge, 
videreføring / kr 50 000,00

Telenor Svalbard AS / Uttransport av industriavfall, 
Isfjord Radio / kr 100 000,00

47



48 49

Kings Bay AS / ENØK tiltak på servicebygg - bygning nr. 
85 i Ny-Ålesund / kr 150 000,00

Svalbard Husky / Flombelysning ved vindkraft / 
kr 100 000,00

Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF / 
Kortreist mat i barnehagene / kr 100 000,00

Norsk Institutt for kulturminneforskning (NIKU) 
/ Mycoteam / Råtekontroll av taubanebukker i Longyearby-
en / kr 200 000,00

Norsk polarinstitutt / Passive tools for monitoring endan-
gered species in Svalbard: monitoring the distribution and 
relative abundance of Red Listed whales / kr 300 000,00

Norsk polarinstitutt / Reinsdyrkjever og jaktstatistikk: 
Hva forteller jegernes egne data om høsting og klima? / 
kr 400 000,00

Svalbard Booking / Miljøfyrtårnsertifisering
/ kr 150 000,00

Silje H. Christensen / Tilskudd for bruk av tøybleier
/ kr 15 000,00

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF / Utredning 
om etablering av forbrenningsanlegg for avfall i Long-
yearbyen og eventuell relokalisering av avfallsanlegget / 
kr 200 000,00

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF / Bymiljøtiltak i 
Longyearbyen sentrum / kr 300 000,00

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF / Kursing NS-EN 
ISO 14001 og 9001 / kr 50 000,00

Basecamp Spitsbergen AS / Basecamp – energisparing 
med LED-lys / kr 30 000,00

Basecamp Spitsbergen AS / Basecamp – energisparing 
ved styring av innemiljø / kr 70 000,00

Basecamp Spitsbergen AS / Basecamp – totalt miljøan-
svar / kr 100 000,00

LNS Polar Partner AS / Polar Partner / kr 130 000,00

Avinor AS / Forprosjekt, energisparekontrakt ved Svalbard 
Lufthavn, Longyearbyen / kr 150 000,00

Trollsteinens Venner / Tilskudd til lavvo og merkeutstyr 
/ kr 200 000,00

Basecamp Spitsbergen AS / Hundekjørekurs for ungdom 
– 13-16 år og 16-20 år / kr 50 000,00

AECO / Svalbard site Guidelines-Eastern Svalbard / 
kr 900 000,00

AECO / Cruise database / kr 900 000,00

AECO / Boot, clothing and equipment decontamination 
program / kr 150 000,00

Worldwide Vision / Små blikk på store ting. Forprosjekt 
/ kr 60 000,00

Norsk institutt for naturforskning (NINA) / Miljøvari-
able i vassdrag på Svalbard / kr 200 000,00

Tromsø Universitets Museum / Invasive species 
pathways II / kr 500 000,00

Qno Lundkvist/Halvard R. Pedersen / Barneboken 
”Bjørnis og miljøgiftene” / kr 50 000,00

Solveig Egeland / Skikk og Bygg / Små Hytter av søppel 
/ kr 300 000,00

Norsk institutt for naturforskning (NINA) / Sårbar-
hetsklassifisering av ilandstigningslokaliteter på Svalbard
/ kr 150 000,00

Coop Svalbard SA / Forprosjekt til ny miljøstasjon i 
Svalbardbutikken / kr 50 000,00

Svalbard Seilforening / Kajakkurs for barn og unge / 
kr 200 000,00

Store Norske Boliger / Boliger på Skjæringa / 
kr 50 000,00

Norsk institutt for naturforskning (NINA) / Geopark 
Longyearbyen – en strategi for turistutvikling i Longyear-
byen basert på geologi og gruvehistorie / kr 275 000,00

RabisBua A/S / RabisBua A/S - Skifte fra halogen til Led 
/ kr 10000,00

Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB) / Jakt 
på Svalbardrein - hva er naturlige grenser for forvaltnings-
områdene for rein? / kr 400000,00

AECO / Forprosjekt ”AECO`s faunaregistrering” / 
kr 50000,00

Aarhus Universitet, Institutt for Bioscience / Den 
sårbare Svalbardtundra ; effekter af gåsegræsning - RIS-ID 
5147 / kr 250000,00

UNIS CO2 Lab AS / CO2 school / kr 100000,00

Avinor AS, Longyearbyen / ENØK tiltak Svalbard 
Lufthavn, Longyear / kr 90000,00

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF / Vann fra 
springen! / kr 50000,00

Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetaket 
KF / Skianlegg / kr 750000,00

Norsk Polarinstitutt v/ Eva Fuglei / Miljøkonsekven-
ser av ferdsel på fjellrev - Supplering til prosjekt 11/77 / 
kr 50000,00

Norsk Polarinstitutt v/ Eva Fuglei / Arctic fox spatial 
ecology related to harvest management / kr 500000,00

Norsk Polarinstitutt v/Jon Aars / Modellering av snø-
drift og kartlegging av isbjørnhabitat / kr 600000,00

Norsk Polarinstitutt v/Tor Ivan Karlsen / Utvikling av 
et elektronisk isbjørnvarslingssystem / kr 200000,00

Lompensenteret AS / ENØK--tiltak LED / kr 45000,00

Svalbard Næringsforening / Samarbeid om næringstil-
tak / kr 100000,00

Kings Bay AS / Ny utstilling ved Ny-Ålesund by- og 
gruvemuseum / kr 1100000,00

Qno Lundkvist og Halvard R. Pedersen / Barneboken 
”Bjørnis og miljøgiftene” / kr 100000,00

Akvaplan-niva v/ Øystein Varpe / Adventdalsdeltaet 
og vadefugl - undersøkelser av funksjon, verdi og sårbarhet 
(DELTA) / kr 400000,00

Basecamp Spitsbergen AS / Brekurs for ungdom i 
Longyearbyen / kr 60000,00

Akvaplan-niva v/ Perrine Islandica / Effects of 
marine diesel om Arctic scallops, Chlamys Islancida / 
kr 200000,00

Norges geologiske undersøkelser (NGU) v/ Lena 
Rubensdotter / Produksjon av kart ”Landformer og Løs-
masser i Yttre Bjørndalen og Vestpynten” og undervisning 
rundt dette temaet ved Longyearbyen Skole. / kr 50000,00

Huset AS - Spitsbergen Eiendom AS / Ressursøkono-
misering med tekniske installasjoner / kr 20000,00

Huset AS - Spitsbergen Eiendom AS / Energiøkono-
misering av Huset / kr 40000,00

UNIS v/ Eike Stübner / Havforskning i skolen / 
kr 100000,00

Huset AS - Spitsbergen Eiendom AS / Innføring av 
miljømerket ”Miljøfyrtårn” i Huset / kr 100000,00

Akvaplan-niva v/ Paul E. Remaud / Miljøundersøkelse 
i Isfjorden og Kongsfjorden med fokus rettet mot effekter av 
tråling / kr 300000,00

WWF-Norge / Ren kyst! WWFs frivillige oljevernbered-
skap / kr 150000,00

LJFF / LJFF Barn og unge i Longyearbyen / kr 10000,00

Torgeir Prytz / Vedlikehold av gamle sykehuset på Hiort-
hhamn / kr 38000,00

2013

Spitsbergen IT / Miljøfyrtårnsertifisering av Spitsbergen 
IT / kr 60 000,00

SNSK / Registrering og tilrettelegging av gruverela-
terte gjenstander til ”Kullgruvemuseum - Gruve 3” / 
kr 500 000,00

Thelmax / Den sårbare hytta / kr 85 000,00

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF / Gentle slope - 
isdammen / kr 100 000,00

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF / Søppelamnesti
/ kr 250 000,00

Kings Bay / Restaurering av Telegrafen i Ny-Ålesund
/ kr 400 000,00

The Polar-Alpine Botanical Garden-Institute - 
Russia / Cryptogamic organisms as a key component of the 
vegetation of Svalbard - Educational and tourism potential 
/ kr 150 000,00

UNIS (Lilith Kuckero) / Flash animation for sustainable 
tourism on Svalbard (FAST) / kr 150 000,00

Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF - 
Polarflokken barnehage / Søppeltokt og kulturminne / 
kr 60 000,00

NTNU Vitenskapsmuseet / Moser i Adventdalen / 
kr 70 000,00

Svalbard Turn v/ Helle M. Jakobsen / Transportable 
toaletter til utearrangementer / kr 130 000,00

UNIS v/ Ole Jørgen Lønne / Kystsonedata - en evalue-
ring av eksisterende datasett / kr 500 000,00

Svalbard Museum / Russisk fangst - den første overvin-
tringsfangsten på Svalbard / kr 450 000,00

Svalbard Reiseliv AS / Miljøinformasjon på Longyearby-
en kai rettet mot cruiseturister / kr 65 000,00

Svalbard Reiseliv AS / Miljørettet informasjonsbrosjyre 
/ kr 290 000,00

NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning / 
System for overvåking av nedbryting og slitasje på kultur-
minner og -miljøer på Svalbard / kr 50 000,00

SNSK / Sikring og istandsetting av taubanebukker i Long-
yearbyen / kr 497 000,00

ISS Facility Services Svalbard / Svanemerking / 
kr 160 000,00

LNS Spitsbergen / Bygningsintegrerte solenergianlegg 
optimalisert for Arktis - Etablering i Elvesletta Syd / 
kr 400 000,00

UNIS v/ Pernille Bronken Eidesen / Hva spiser egentlig 
svalbardrypa? / kr 100 000,00

Svalbard Husky / Sertifisering som Miljøfyrtårn / 
kr 60 000,00

Svalbard Husky / Hundekjørekurs for barn og unge, videre-
føring / kr 50 000,00

Longyearbyen lokalstyre Oppvektsforetak / Prosjekt-
plan Natur- og kultursti / kr 50 000,00

Miljøagentene / Miljøagenter på Svalbard / kr 30 000,00

NINA v/ Martin-A. Svenning / Laksefiske i Isfjorden / 
kr 100 000,00

Akvaplan-niva AS / Miljøgifter på Svalbard - oppdatert 
status og tidstrender / kr 250 000,00

SNSK / Manual for undersøkelse og istandsetting av tauba-
nebukker i Longyearbyen / kr 190 000,00

Universitetet fro miljø- og biovitenskap (UMB) v/ Leif 
Egil Loe / Komplettering av GPS-overvåkning av svalbar-
drein i de to gjenværende jaktområdene på Nordenskiöldland 
- Grøndalen og Hollenderdalen /kr 283000,00

AECO / AECO’s guidelines for visitors to the Arctic as 
animation film / kr 650000,00

UNIS / Particulate and gaseous emissions of power generati-
on at Svalbard - AtmoPart / kr 250000,00

Svalbard Reiseliv AS / Merkeordningen ”Bærekraftig 
reisemål” / kr 350000,00

Longyearbyen lokalstyre Bedrift KF / Søppelamnesti del 
2 / kr 250000,00

Norsk Polarinstitutt / Svalbardreinen - Til himmels eller 
på tynn is? / kr 498000,00

Norsk Polarinstitutt / Plast i havhest / kr 400000,00

Norsk institutt for natur-forskning (NINA) / Klima, 
Isbjør og fugl. Isbjørnens effekt på fugl i et arktisk klima i 
endring / kr 279000,00

Akvaplan-niva / Forprosjekt: Metoder for miljøklassifisering 
- tilpasninger til Svalbard / kr 290000,00

Frigga Kruse / Marble at fault / kr 88000,00

Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS (SNSG) / 
Forprosjekt for energisparetiltak i Svea / kr 100000,00

Norsk institutt for luftforskning (NILU) / Måling av 
lokal luftforurensing i Ny-Ålesund / kr 500000,00

Ecofact Nord AS / Svalbardflora.net / kr 480000,00

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
(NTNU) / Varmere, våtere, villere Svalbard - konsekvenser 
av økt vinterregn for samfunn og naturmiljø - VINTER-
REGN / kr 430000,00

Svalbard Turn / Orienteringskart Longyearbyen / 
kr 18000,00
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Snöball Film AS / Konsekvenser av klimaendringene / 
kr 400000,00

Longyearbyen hundeklubb  / Isolering av klubbhus / 
kr 34000,00

2014

Norsk institutt for naturforskning (NINA) / Gåseboka 
/ kr 50000,00

Svalbard Husky AS / Hundekjørekurs for barn og unge, 
videreføring / kr 30000,00

Havforskningsinstituttet / Snøkrabbeinvasjon 
av Øst-Svalbard - kartlegging av bunnøkosystem / 
kr 275000,00

Norsk institutt for luftforskning (NILU) / Ship Traffic 
Particulate Matter Emissions (SHIPMATE) / kr 600000,00

Svalbard Museum / Fangsthytter på Svalbard 1794-2014 
/ kr 300000,00

Nationalmuseet / Bevaring og Naturvidenskab / Dendro-
kronologi og skipsfunn på Svalbard / kr 275000,00

Multiconsult AS / Kortreist betong / kr 450000,00

Svalbard Reiseliv AS / Longyearbyen som miljøvennlig 
opplevelsesarena / kr 300000,00

Svalbard Reiseliv AS / Miljøfyrtårn / kr 55000,00

Trust Arktikugol / Bygging av et gjennvinningsverksted 
til gjennvinning av husholdningsavfall fra gruva i Barents-
burg / kr 1700000,00

Tromsø Museum - Universitetsmuseet / Digitalisering 
av Herta Lamperts fotosamling / kr 150000,00

Longyearbyen lokalstyre, Polarflokken barnehage /
Kulturminner og søppeltokt / kr 65000,00

Forskerfabrikkern AS / Forskerfabrikkens sommerskole 
2014 i Longyearbyen / kr 50000,00

Svalbard Turn / Aktiv i friluft / kr 800000,00

Ryszard Siwecki / Svalbard Intertidal Project 2014 / 
kr 70000,00

Longyearbyen lokalstyre / Camp Svalbard / 
kr 110000,00

Longyearbyen jeger- og fiskeforening - Jentegruppa / 
Svalbardrypene / kr 100000,00

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) v/ Trine 
Bekkby / Marine naturtyper - kartlegging og formidling / 
kr 450000,00

Norsk polarinstitutt (NP) v/ Geir Wing Gabrielsen /
Vadefuglbestandene i Kongsfjorden / kr 200000,00

Norsk polarinstitutt (NP) v/ Kit M. Kovacs / Svalbard`s 
arctic seal in changing climate / kr 200000,00

Norsk polarinstitutt (NP) v/ John Richard Hansen 
/ Etablering av et langsiktig program for overvåking av 
markvegetasjon på Svalbard i relasjon til klimaendringer og 
turisme / kr 550000,00

Association of Arctic Expedition Cruise Operators - 
AECO / Clean Up Svalbard / kr 140000,00

Huset AS / Tilstandsanalyse / kr 75000,00

SNSK / Vedlikehold og sikring av kulturminnet og turveien 
Burmaveien / kr 250000,00

Green Dog Svalbard AS / Miljøfyrtårn / kr 55000,00

Green Dog Svalbard AS / Kortreist hundemat / 
kr 40000,00

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) / 
Permafrost og fundamenteringsforhold for kulturminner i 
Longyearbyen / kr 300000,00

Kings Bay AS / Tiltak på freda bygninger - London 3 / 
kr 475000,00

Skikk & Bygg v/ Solveig Egeland / Små hytter / 
kr 50000,00

Longyearbyen hundeklubb / Firbeint fellesskap i trygge 
omgivelser - utvidelse av hundegården / kr 400000,00

Norsk institutt for naturforskning (NINA) v/ Mar-
tin-A. Svenning / Laksefiske i Isfjorden, Svalbard 2014 / 
kr 110000,00

Endre Før Gjermundsen og Liv Mari Schei / Svalbards 
isbreer - en populærvitenskaplig og kunstnerisk reise / 
kr 100000,00

Patric Bossart / Vedlikehold av det gamle bakeriet og messe 
på  Hiorthhamn / kr 80000,00

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
(NTNU)  v/ Frode Fossøy / VINTERSPURV – Hvor over-
vintrer Svalbards snøspurver og hvilke konsekvenser har det 
for miljøgift-eksponering og påvirkning av klimaendringer? 
/ kr 400000,00

Akvaplan-niva v/ Guttorm Christiansen / Forurensning 
av persistente organiske forurensninger (POPs), kvikksølv og 
andre metaller i innsjøsedimenter og biota i Arktis – nivåer, 
tidstrender og kildeanalyser / kr 200000,00

Svalbard Hestesenter / Sikker rideskole / kr 60000,00

Svalbard explorer / Gruvelaget i Sverdrupbyen Del 2 / 
kr 485000,00

Longyearbyen feltbiologiske forening (LoFF) / Poster 
over Svalbard fugler / kr 19000,00

Longyearbyen lokalstyre (Enhet barn og unge) / 
Camp Svalbard Vinter 2015 / kr 50000,00

Arctic Autorent AS / Miljøvennlig bil / kr 40000,00

Longyearbyen Camping / Solar panels for Longyearbyen 
Camping / kr 100000,00

JM Hansen Installasjon AS / Luftport / kr 15000,00

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS / Gruvemu-
seum Gruve 3 - sikring av daganlegg / kr 470000,00

Longyearbyen lokalstyre / Longyearbyen som ”Grønn 
havn” (green port) / kr 200000,00

Svalbard Museum / Sertifisering av Svalbard Museum 
som Miljøfyrtårn / kr 40000,00

AECO / Clean Up Svalbard cruise  / kr 150000,00

Pole Position Logistics as / El bil i Arktis / kr 40000,00

Longyearbyen feltbiologiske forening (LoFF) / Opp-
gradere skilt og plakater i Longyearbyen / kr 46000,00

Norwegian Polar Institute / Svalbard Seabirds: Sentinels 
of the Ocean / kr 390000,00

Longyearbyen lokalstyre / Fremtidig avfallshåndtering i 
Longyearbyen / kr 225000,00

Avinor Svalbard lufthavn / Fornybar kraft på fjelltoppan-
legg / kr 100000,00

Havforskningsinstituttet / Marin mikroplastikk i 
sedimenter på Svalbard / kr 400000,00

Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) 
/ Sources tracing and impact of PFASs at Svalbard / 
kr 200000,00

Longyearbyen Hundeklubb / Hundesport for barn, 
ungdom og voksne på Svalbard / kr 50000,00

Billedkunstner Olaf Storø / Skifte til LED belysning i 
Galleri, Atelie / kr 15000,00

Universitetssenteret på Svalbard / Kartlegging av 
Ringhorndalen / kr 300000,00

Norsk institutt for naturforskning / Klimaeffekter på 
svalbardreinens kalvingstidspunkt / kr 300000,00

Svalbard Museum / Den russiske overvintringsfangsten 
på Svalbard / kr 400000,00

Visit Svalbard / Sykkelbyen - utlånssykler tilgjengelig for 
alle! / kr 200000,00

Visit Svalbard / Gjestespark i Longyearbyen -”Har du fått 
sparken?” / kr 100000,00

Norsk Polarinstitutt / TILLEGG TIL PROSJEKT 13-60 
(høst 2013) / kr 100000,00

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS / Taubane-
sentralen: tilgjengeliggjøring, vedlikehold / kr 365000,00

SINTEF Byggforsk / Pelefundamenter og klimaendringer 
/ kr 300000,00

Kings Bay AS / Tiltak på freda bygninger - Jernlageret / 
kr 200000,00

NABOLAGET GRUVEDALEN PANORAMA / Balanse-
park i Gruvedalen / kr 100000,00

Svalbard Explorer / Miljøfyrtårn - Svalbard Explorer / 
kr 40000,00

NTNU, Centre for Biodiversity Dynamics (CBD) / 
Endringer i svalbardreinens utbrededelse / kr 500000,00

Øystein Varpe / Bygning M Hiorthhamn - del to / 
kr 82000,00

Troels Ørsted Yttredal / Gutta på tur / kr 25000,00

Anna Abramova / UNIS external PhD candidate Geoeco-
logical analysis in coal mining settlements / kr 69000,00

David Pearce / Resilience and recovery of perturbed Arctic 
soils / kr 100000,00

UNIS / Adventfjorden - modellsystem for klimaendring / 
kr 480000,00

Grøndal Foto / Bevaring og kulturformidling Grøndalbil-

der / kr 150000,00

2015

Svalbard Bygg AS / Miljøfyrtårn / kr 30000,00

Svalbard Bygg AS / Kortreist ved / kr 30000,00

Ragnhild Røsseland og Frode Skar / Strandrydding - 
Autsfjorden / Widjefjorden / kr 20000,00

Kongsberg Satellite Services AS / Energieffektivisering 
ved Svalsat / kr 100000,00

KSAT avd. SvalSat / Solcelleanlegg til referansestasjon / 
kr 60000,00

Svalbard Turn - Aktiv i friluft / Prosjekt Aktiv i friluft / 
kr 141350,00

Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet / Effek-
ter av snøscooterferdsel på Svalbardreinen / kr 150000,00

Ryszard Siwecki / Svalbard Intertidal Project 2015 /
kr 185000,00

AECO / Turisme og miljøkonferanse på Svalbard / 
kr 68250,00

AECO / AECO Wildlife guidelines / kr 160000,00

Norsk Polarinstitutt / Hvor skjer økosysteminteraksjone-
ne? / kr 700000,00

Longyearbyen lokalstyre, Polarflokken barnehage / 
Søppeltokt og vern av dyreliv / kr 65000,00

Trust Arktikugol / Svalbards historie, T.B.Arlov. Russisk 
utgivelse / kr 200000,00

Norsk institutt for naturforskning / Svalkast – en 
podkast natur og klima på Svalbard / kr 188000,00

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS / Gruvemu-
seum Gruve 3 - formidling / kr 2500000,00

Sverdrupbyen AS / Arbeidermesse vest - sikringstiltak
/ kr 240000,00

Norut Tromsø / Effekt av klimaendring på planteproduk-
sjon / kr 150000,00

Enhet barn og unge - Longyearbyen lokalstyre / 
Camp Svalbard / kr 190000,00

Svalbard Villmarksenter AS / Ærfuglkoloni hundegårde-
ne / kr 80000,00

Longyearbyen lokalstyre / Søppelamnesti for strandsøp-
pel / kr 606200,00

Longyearbyen lokalstyre / Søppelamnesti del 3 / 
kr 150000,00

Longyearbyen lokalstyre / Oppussing og møbler til 
Bruktikken / kr 81600,00

Line Nagell Ylvisåker / Solcellepanel på privat bolighus  
/ kr 30000,00

Svalbard Cruisenettverk / Sårbarhetsanalyse Isfjorden 
/ kr 327000,00

Polar Permaculture Solutions, AS / Greenhouse in 
Nybyen / kr 215000,00

UNIS / Polar cyanobacteria and their toxins - are we safe 
/ kr 100000,00

49

2
0

1
2

 -
 2

0
1

5



50 51

Norsk institutt for naturforskning (NINATromsø) / 
Laksefiske i Isfjorden, Svalbard, 2015 / kr 150000,00

Longyearbyen lokalstyre / Longyearbykonferansen for 
energiøkonomisering / kr 50000,00

Svalbard Bryggeri AS / Forbrenning av egenprodusert 
biomasse til gjenvinning / kr 260000,00

Svalbardposten / Miljøfyrtårn / kr 30000,00
Troels Ørsted Yttredal / Ungdommer på tur (vår og høst) 
/ kr 15000,00

Svalbard Seilforening / Kajakk for barn og unge / 
kr 100000,00

AECO / Reiselivskonferanse på Svalbard / kr 175000,00

Stiftelsen Svalbard Museum / Bjørnøya 2 / 
kr 200000,00

Frigga Kruse / Pomor archaeology on Edgeoya / 
kr 75000,00

Sissel Hultgren / Gjenbruk i et miljøperspektiv / 
kr 50000,00

Longyearbyen skole / Prosjektmedarbeider; Lyb skoles 
arktiske skolesekk / kr 250000,00

RECETOX, Masaryk University og Akvaplan niva 
/ Nye flammehemmere i plankton -FlammePlank / 
kr 400000,00

Longyearbyen feltbiologiske forening (LoFF) / 
Turguide for Longyearbyen / kr 500000,00

Basecamp Spitsbergen AS / Miljøstasjon til Isfjord Radio 
/ kr 50000,00

Avinor Svalbard lufthavn / Etablering solcelleanlegg - 
Svalbard lufthavn / kr 120000,00

Norges miljø og biovitenskapelige universitet / Sym-
posium for et bærekraftig reiseliv. / kr 50000,00

Tromsø Museum - Universitetsmuseet / Digitalisering 
av Herta Lamperts fotosamling Del 2 / kr 140000,00

Visit Svalbard / Byspark i Longyearbyen - versjon 2.0 / 
kr 100000,00

UNIS / Virtual Tour. Longyearbyen and ice caves / 
kr 30000,00

Longyearbyen Hundeklubb / Kurs i hundehold og kurs 
om Etikk i hundekjøring / kr 50000,00

Sameiet vei 210 / Bevaring av Gamle Sykehuset / 
kr 180000,00

Pole Position Logistics as / Solcellebasert ladestasjon for 
EL-biler / kr 45000,00

Nationalmuseet / Historiske fartøjer – vedanatomi/den-
drokronologi / kr 100000,00

Fruene AS / Forprosjekt - miljøvennlig såpe / kosmetikk-
produksjon / kr 100000,00

NTNU / Endringer i svalbardreinens utbredelse (del 
2) / kr 195000,00

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS / Repara-
sjon av taket på smia i Taubanesentralen / kr 300000,00

Norsk Polarinstitutt / Slaktevekter - jegerdata gir ny 
kunnskap / kr 60000,00

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS / Visualise-
ring av virksomheten i Gruve 3 / kr 400000,00

Svalbard Turn / Tilskudd til ny tråkkemaskin / 
kr 1000000,00

Longyearbyen lokalstyre / Oppussing Musikk- og 
snekkerverksted / kr 550000,00

Longyearbyen lokalstyre / Strandrydding XXXL / 
kr 120000,00

Akvaplan-niva / SoSCon / kr 500000,00

Svalbard Turn, Prosjekt Aktiv i friluft / Aktiv i friluft 
/ kr 65000,00

Kings Bay AS / Resturering av lokomotivet i Ny-Ålesund 
/ kr 1407500,00

UNIS / Effect of geese and temperature on Svalbard 
tundra / kr 308000,00

NINA / KLIMA, ISBJØRN OG FUGL -oppfølgingsstudie 
/ kr 250000,00

Akvaplan-niva / Environmental monitoring of the coastal 
waters of / kr 200000,00

UNIS / Dokumentasjon av gradmålingsstasjonen i Sorg-
fjorden / kr 250000,00

Norsk institutt for naturforskning / Klimavinner på 
trekk / kr 246000,00

2016

Norut Tromsø / Hvor skjer klima- og vegetasjons-
endringer raskest? / kr 150000,00

Svalbard Husky / Oppvarming av røkterbolig ved termisk 
solenergi / kr 50000,00

Aktiv i friluft / Mat i naturen / kr 20000,00

AECO / AECOs online guideprøve / kr 250000,00

Havforskningsinstituttet / Mikroplastikk i kystnære 
områder på Svalbard / kr 450000,00

Endre Før Gjermundsen / Svalbards isbreer, en reise i 
Svalbards blå verden / kr 150000,00

Kings Bay AS / Forprosjekt - solenergi i Ny-Ålesund / 
kr 80000,00

NIVA / NYMILARC - Nye miljøgifter med uønskede 
egenskaper – finnes de i Arktis? / kr 400000,00

Norges vassdrags og energidirektoratet - NVE / Bio-
logisk mangfold i ferskvann på Svalbard / kr 300000,00

Polarflokken barnehage / Dyrevern og søppeltokt / 
kr 70000,00

Svalbard Museum / Forprosjekt naturinformasjonssenter 
Svalbard / kr 675000,00

Norsk Polarinstitutt / Søppelplasten og havhesten / 
kr 100000,00

Norsk Ornitologisk Forening / Svalbards fugler 
(webside) / kr 366000,00

Kings Bay AS / Oppgradering av skilt i Ny-Ålesund / 
kr 50000,00

Telenor Svalbard AS / Konvertering av energikilde for 
telekommunikasjon / kr 300000,00

Svalbard Museum / Den russiske overvintringsfangsten 
del 3 / kr 497000,00

SNSK AS / Gruve 6, tilstandsvurdering av daganlegget
/ kr 485000,00

Wesley Farnsworth / Holocene environmental history of 
NE Svalbard / kr 150000,00

Svalbard Bryggeri AS / Forbrenning av egenprodusert 
biomasse til gjenvinning / kr 275000,00

Veterinærinstituttet / Status of Echinococcus multilo-
cularis in Svalbard / kr 500000,00

SINTEF / Miljøvennlige energiløsninger i arktiske strøk / 
kr 250000,00

UNIS / Blir det is på Isfjorden i år? / kr 650000,00

Norsk Polarinstitutt / Svalbardrypenes jaktstatistikk / 
kr 1000000,00

Svalbard Turn / Aktiv i friluft / kr 968000,00

Nordheim gjenbrukskunst / Resirkulering av stearinlys  
/ kr 50000,00

Svalbard Lufthavn as /Etablering av solkraft-ladestasjo-
ner for el-biler / kr 230000,00

AECO / AECOs stedsspesifikke retningslinjer / 
kr 295000,00

Svalbard Wildlife Expeditions / Miljøfyrtårn / 
kr 36500,00

Frigga Kruse / 3D Reconstruction of Advent City / 
kr 188500,00

Xurxo Gago / Are Svalbards plants prepared for Climatic 
Change? / kr 500000,00

Frits Steenhuisen / Mercury and PAH; Long range or 
local input? / kr 574000,00

Svalbardi AS / Gjenbruk av pappemballasje / kr 75000,00

Longyearbyen feltbiologiske forening (LoFF) / 
Oppgradering av Lomdammen, LoFFhuset og Laguna / 
kr 130000,00

Norsk Polarinstitutt / Svalbardrein 2017 - status og 
kunnskapsbehov / kr 400000,00

HR Svalbard AS avd: Huset / Miljøfyrtårnsertifisering
/ kr 30000,00

Norsk Polarinstitutt / Black Carbon in Svalbard Snow / 
kr 250000,00

Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS / Bruk-
sendring og åpning av Taubanesentralen / kr 150000,00

Akvaplan-niva / Kull som geosorbent for miljøgifter / 
kr 470000,00

Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS / Repara-
sjon av fundamenter på taubanebukker / kr 660000,00

Universitetet i Oslo / PFAS in eggs of Artic breeding geese 
/ kr 200000,00

Sintef Byggforsk Trondheim / Foundations on slope 
terrain and changing climate / kr 500000,00

Sintef Materialer og Kjemi / Miljøvennlig energiforsy-
ning i Longyearbyen / kr 200000,00

Kings Bay AS / Restaurering av det gamle sagbruket i 
Ny-Ålesund / kr 500000,00

Kings Bay AS / Anskaffelse av komprimator for avfall / 
kr 200000,00

UNIS Student council / Sykkelverksted Sjøskrenten / 
kr 10000,00

Norske Tindevegledere - Nortind / Svalbardkurs som 
en del av Nortind kvalifiseringen / kr 83000,00
UNIS / Dynamic Svalbard Coastline (DynaCoast) / 
kr 196000,00

FAU Longyearbyen skole / Skolemat ved ressursutnyt-
telse ved LYB skole / kr 50000,00

Farmhamna AS / Fornybar energi på fangststasjon / 
kr 100000,00

Espen Klungseth Rotevatn / Svalbard folkehøyskole / 
kr 219500,00

Gaynor Ashdown - Five Films / Marine Litter Film / 
kr 100000,00

NTNU, Centre for Biodiversity Dynamics / Vinterregn 
del 2 / kr 440000,00

Vår 2017

Institute of Oceanology, Polish Academy of sciences / 
Drifting fast or crawling slow? / kr 64000,00

Stiftelsen Svalbard Museum / Arkivalia- kilde til ny 
kunnskap om vær og klima? / kr 570000,00

AECO  / ’Sårbarhets- og risikovurdering ved ilandstigning’ 
/ kr 270000,00

Svalbard Adventure Group Drift AS avd Svalbar / 
Miljøfyrtårnsertifisering Svalbar / kr 28000,00

Kings Bay AS / Registrering  av gjenstander Ny-Ålesund 
museum / kr 200000,00

Norges vassdrags- og energidirektoratet / Biologisk 
mangfold i ferskvann på Svalbard / kr 300000,00

Longyearbyen lokalstyre, Polarflokken barneha-
ge / Søppeltokt og nedbrytningstid av søppel i havet / 
kr 90000,00

Norwegian Institute for Water Reseach / Permafrost 
decay for acidification/bioproductivity / kr 40000,00

Norsk Polarinstitutt / Drones and Marine Mammals of 
Svalbard (DAMMS) / kr 800000,00

Torgeir Prytz / Restaurering kjøkkenvinduer - Hiorth-
hamn / kr 60000,00

Trust Arcticugol / Reactivation of  the Cultural Centre in 
Pyramiden / kr 1500000,00

Institute of Oceanology Polish Academy of sciences 
/ The zonal distribution of macroalgae in Isfjorden / 
kr 160000,00

Wageningen Marine Research / Marine aliens in 
Svalbard / kr 300000,00

Kaldnes Media AS / Videodokumentasjon – Longyearby-
ens historie / kr 250000,00
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UNIS / Svalbard Automated Snow Monitoring / 
kr 300000,00

Andreas Alexander / Temperature monitoring of 
Larsbreen ice caves / kr 80000,00

Svalbard Fangst / Strandrydding i Bellsund 2017-2019 
/ kr 60000,00

UNIS / Longyearbyen Field Guide - App / kr 160000,00

Norsk institutt for naturforskning / Vegetasjonsskader 
som følge av ekstreme vintre / kr 400000,00

SUM, Universitetet i Oslo / Lokal kunnskap og svalbar-
drøyeforvaltning / kr 100000,00

Visit Svalbard AS / Nettbasert opplæring SGO / 
kr 300000,00

NINA-Tromsø / Sjørøyebestanden i Linnévassdraget / 
kr 219000,00

Havforskningsinstituttet / Mikroplastfiber i sjø fra 
bosetningene på Svalbard / kr 500000,00

Store Norske Spitsbergen Kulkompani / Helhetlig 
handlingsplan for Gruve 2B / kr 560000,00

Store Norske Spitsbergen Kulkompani / Gruve 6 
i Adventdalen: tiltak i henhold til tilstandsvurdering / 
kr 1100000,00

Store Norske Spitsbergen Kulkompani / Snøskuter-
opprydding i Longyearbyen / kr 400000,00

Longyearbyen feltbiologiske forening / Skisse til 
kyststi / kr 100000,00

Norsk Polarinstitutt / Fremmede plantearter: fra 
byene til naturen? / kr 400000,00

Norsk institutt for kulturminneforskning / Krigs-
minnene rundt Longyearbyen / kr 200000,00

UNIS / Polar bear-human conflicts in Svalbard (CON-
BEAR) / kr 800000,00

Longyearbyen skole / Prosjektmedarbeider; Den 
arktiske skolesekken / kr 200000,00

Farmhamna AS / LED lys og elektrisk båtmotor på 
fangststasjon / kr 100000,00

UNIS / Ringhorndalen Del 2 / kr 135000,00

Svalbard Hestesenter / Restaurering av Stallen / 
kr 195000,00

Norut / Kartlegging av terrengstabilitet rundt LYR / 
kr 250000,00

Norsk institutt for naturforskning / Arctic Alien 
Species – risks, trends and pathways / kr 800000,00

Arctic Husky Travellers AS / Arktiske naturopplevelser 
for barn og familier / kr 88000,00

UNIS / Klima og biodiversitetsstatus i Svalbards fjorder 
/ kr 500000,00

Longyearbyen lokalstyre / Energigjenvinning av avfall 
i Longyearbyen / kr 450000,00

Amundsenvillaen, Ny-Ålesund FOTO: Siri Hoem Originale veggmalerier i villaen FOTO: Siri Hoem
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