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1. Innledning 

Årsmeldingen for 2008 gjelder første hele driftsår for Svalbards miljøvernfond. I 2008 
foretok styret 2. og 3. tildeling av støtte fra miljøvernfondet. I tillegg til kunngjøring, 
tildeling og oppfølging av prosjekter, har Svalbards miljøvernfond for første gang vært 
involvert fra start i prosesser omhandlende budsjettforslag, vurdering av inntekter og 
utvikling avrutiner bl.a for innbetaling av miljøgebyr for cruisepassasjerer. 
 
I tråd med miljøvernmyndighetenes overordnede strategier og prioriteringer skal styret i 
Svalbards miljøvernfond gjennom sin virksomhet bidra til å sikre at Svalbards særpregede 
villmarksnatur bevares som grunnlag for opplevelse, kunnskap og verdiskapning. Styret skal 
også arbeide for å initiere og stimulere gode prosjekter og tiltak som har til formål å ivareta 
de høye miljømålene som er satt for Svalbard. 
 
I Miljøverndepartementets tildelingsbrev for 2008 er det krav om at styret skal sikre effektiv 
utnyttelse av midlene i Svalbards miljøvernfond. Årsmeldingen skal omfatte en beskrivelse 
av de viktigste aspektene ved fondets virksomhet i 2008, herunder en redegjørelse av hvilke 
faglige prioriteringer som styret la til grunn for vedtak om tilskudd, samt styrets arbeid og 
resultat i forhold til de strategiske utfordringer og mål. 
 
For 2008 var det stilt 6,3 mill kr til disposisjon for tilskudd til miljøverntiltak på Svalbard. 
 
2. Svalbards miljøvernfond  

Svalbards miljøvernfond er opprettet med hjemmel i lov nr 79 av 15.06.2001 om miljøvern 
på Svalbard § 98. Vedtekter for Svalbards miljøvernfond er fastsatt av 
Miljøverndepartementet 08.03.2007, og forskrift om tilskudd fra Svalbards miljøvernfond 
fastsatt av Miljøverndepartementet 30.04.2007 med hjemmel i samme lov. 
 
Miljøgebyr for tilreisende til Svalbard ble innført 1. april 2007 og inntektene fra miljøgebyret 
tilfaller Svalbards miljøvernfond.  
 
Svalbards miljøvernfond er et statlig organ underlagt Miljøverndepartementet. Det er et 
offentlig fond, og det settes de samme krav til miljøvernfondets virksomhet som til andre 
etater under Miljøverndepartementet. Svalbards miljøvernfond skal følge reglement og 
bestemmelser for økonomistyring i staten. 
 
3. Styret for Svalbards miljøvernfond  

Styret er oppnevnt av Miljøverndepartementet. Det første styret ble oppnevnt med en 
funksjonstid på to år, men ved første gangs oppnevning ble tre av styremedlemmene 
oppnevnt med en tjenestetid på tre år. 
 
Styrets medlemmer 2008: 

1. Ann-Kristin Olsen  styreleder  
2. Aud Andersen nestleder 
3. Ottar Krohn   medlem 
4. Kjell Mork   medlem 
5. Miriam Geitz   medlem 
6. Thor Bjørn Arlov  varamedlem 
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For å sikre effektiv utnyttelse av fondsmidlene har Svalbards miljøvernfond hatt to 
hovedfokus:  

- utadrettet virksomhet med informasjon om fondet og tildeling av støtte til 
miljøvernprosjekter 

- daglig drift av fondet og videreutvikling av rutiner, arbeidsflyt og oppfølging av 
prosjekter 

 
Styret har hatt to møter i Longyearbyen i 2008. Det første styremøtet ble holdt 01.-
03.04.08. Styremøte nr to ble holdt 15.-17.10.08. Hovedtema på begge møtene var tildeling 
av fondsmidler. 
 
I forbindelse med styremøtet i november var styret på befaring i Arbeidermesse Vest i 
Sverdrupbyen (jf prosjektene 08/18, 08/53 og 08/54). 
 
4. Styringsmøter med Miljøverndepartementet 

Miljøverndepartementet har innkalt styret til to styringsmøter i løpet av 2008. Det første ble 
holdt i forbindelse med styrets møte i Longyearbyen i april. Styringsmøtet i november ble 
holdt i Oslo, hvor miljøvernfondet var representert ved styreleder og sekretær.  
 
5. Sekretariatet 

Sysselmannen på Svalbard er sekretariat for Svalbards miljøvernfond. Sekretariatet står for 
den daglige ledelsen av miljøvernfondets virksomhet og skal følge de retningslinjer og 
pålegg styret har gitt. Trine Krystad er ansatt hos Sysselmannen i en stilling som 
rådgiver/sekretær for Svalbards miljøvernfond. 
 
En av sekretariatets viktigste oppgaver er informasjon og service overfor publikum. 
Svalbards miljøvernfond ønsker å ha en utadrettet virksomhet og være aktive ovenfor 
tiltakshavere og prosjekter. Sekretariatet er også tilgjengelig for publikum via vanlige 
kanaler som møter, kontakt på telefon og e-post. Det publiserer i tillegg relevant 
informasjon på hjemmesiden. 
 
Daglig drift av Svalbards miljøvernfond omhandler planlegging og ledelse av fondets 
virksomhet, samt oppfølging av de oppdrag som styret har gitt. Sekretariatet har ansvar for 
kunngjøring av tilskuddsmidler, forberedelse og innstilling av saker for styret, utbetaling av 
midler og oppfølging av prosjekter osv. Sekretariatet har hatt fokus på oppbygging av 
hensiktsmessige rutiner som gir god og tilstrekkelig informasjon og kontakt med 
prosjektene. Dette bidrar til at vi totalt sett har god oversikt og kontroll over prosjektene, 
samt sikrer effektiv utnyttelse av tilsagnene som er gitt. Videre er oppfølging av regelverk, 
krav og rapportering, samt videreutvikling av miljøvernfondets drift og rutiner også del av 
daglig drift. Etter som dette er miljøvernfondets første hele driftsår, har sekretariatet også 
jobbet med etablering av rutiner for innkreving av miljøgebyret for cruisebåtpassasjerer.  
 
Arkiv 

Svalbards miljøvernfond benytter seg av Sysselmannens elektroniske arkivtjeneste og som 
arkivplan brukes statlig arkivnøkkel. Svalbards miljøvernfonds dokumenter fremkommer i 
Sysselmannens offentlige postjournal som publiseres ukentlig på Sysselmannens 
hjemmeside. 
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I 2008 er det registrert 85 saker og 367 dokumenter på Svalbards miljøvernfond. 
 
Kurs og møter 

Svalbards miljøvernfond var invitert til åpningen av Svalbard Globale Frøhvelv i februar. 
Sekretæren representerte miljøvernfondet på åpningsarrangementet. 
 
Sekretariatet har deltatt på kompetansegivende tiltak, som kurs i innføring i regelverk for 
økonomistyring i staten hos Statens senter for økonomistyring (SSØ), 
Miljøverndepartementets økonomiseminar og Svalbardkurset 2008. 
 
Sekretæren har også deltatt på to kontaktmøter med reiselivsnæringen i Longyearbyen for 
å informere om miljøvernfondet. Det har vært særskilt informert om mulighetene for å søke 
om støtte til prosjekter hvor miljøvennlig turisme er fokus. 
 
Svalbards miljøvernfond deltok også på AECOs miljøseminar i oktober, hvor sekretær 
overbrakte en hilsen fra styreleder til konferansedeltakerne. Miljøseminaret var 
gjennomført med støtte fra miljøvernfondet, jf prosjekt 07/02. 
 
Sekretariatet har også etablert kontakt med Norges Forskningsråd, som et bidrag til å 
fremskaffe relevant informasjon for videreutvikling av miljøvernfondet. I forbindelse med et 
møte høsten 08 ble det også holdt en orientering om miljøvernfondet. 
 
I forbindelse med øvrige reiser til Oslo har sekretariatet også hatt møter med 
Miljøverndepartementet. Hensikten har vært å holde kontakten med departementet, og 
tema på møtene har vært aktuelle problemstillinger som sekretariatet har ønsket å ta opp 
med departementet. 
 
Gave 
I februar mottok Svalbards miljøvernfond kr 100 000,- i gave fra Mesterhus i forbindelse 
med en konferanse i Longyearbyen. Sekretariatet mottok gaven og som takk ble det holdt 
en orientering på konferansen. Det var ikke knyttet betingelser til mottakelsen av gaven og 
midlene inngikk i inntektene til fondet.  
 
Klimakvoter 

Styret i Svalbards miljøvernfond vedtok i styremøtet i april at miljøvernfondet skal kjøpe 
klimakvoter for alle fondets flyreiser foretatt av styret og sekretariatet. Svalbards 
miljøvernfond har for 2008 valgt å kjøpe klimakvoter fra Mitt Klima.  
 
Omtale 

Svalbards miljøvernfond forsøker å opprettholde god kontakt med Svalbardposten, NRK 
Troms og Nordlys. Sekretariatet informerer derfor aktivt om de ulike prosjektene som 
Svalbards miljøvernfond støtter, samt annen aktivitet i miljøvernfondet. Så langt i år har ti 
av prosjektene miljøvernfondet støtter blitt omtalt i Svalbardposten. Svalbards 
miljøvernfond mener det er effektivt og hensiktmessig å bruke prosjektene som eksempler 
på hva fondsmidlene kan brukes til.  
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Svalbards miljøvernfond var tema i lederen til Svalbardposten 13.06.09, hvor prosjektet 
med tilrettelegging for ærfuglkolonien ved hundegården ble holdt frem (jf prosjekt 08/01). 
Styreleder og sekretær skrev derfor et leserinnlegg som en oppfølging av lederen i 
Svalbardposten. Leserinnlegget hadde overskriften ”Lokalt fond for lokale ideer” og sto på 
trykk i påfølgende avis.  
 
Sekretæren skrev også en artikkel til desemberutgaven av Arctic Bulletin som het 
”Contributing to funding a future for Norwegian Arctic Islands”.  
 
Svalbards miljøvernfond har videre sendt ut pressemelinger omhandlende gaven fra 
Mesterhus, kjøp av klimakvoter og presentasjon av miljøvernfondets logo. Disse sakene ble 
bl.a omtalt i Svalbardposten og på hjemmesiden til NRK. I tillegg publiseres det på 
Sysselmannens hjemmeside ulike nyheter om Svalbards miljøvernfond og prosjektene som 
har mottatt støtte. 
 
Grafisk profil og logo 

Svalbards miljøvernfond har fått ferdigstilt logo og utarbeidet grafisk profil på brevark, 
elektronisk materiale, lysark osv. Logoen ble lansert i forbindelse med styremøtet i 
november. Prosjektene får også tilsendt logoen slik at den skal fremgå på prosjekter som 
mottar støtte fra miljøvernfondet. 
 
Svalbards miljøvernfond ba i vår om tilbud fra flere formgivere og reklamebyrå. Valget falt 
på Reibo Reklamebyrå i Tromsø og miljøvernfondet er fornøyd med samarbeidet og 
resultatet.  
 
Oppdraget Reibo Reklame fikk var å lage en logo som er unik, fremtidsrettet og som vil stå 
seg i lang tid. Miljøvernfondet har valgt en logo som er godt synlig og som kan fremstå som 
fondets signalflagg. 
 
Logoen som er valgt er veldig forskjellig fra alle andre Svalbard-logoer, noe vi mener styrker 
fondets gjenkjenning og særpreg. Logoen skal også bidra til å synliggjøre og identifisere alle 
miljøvern- og kulturminneprosjektene miljøvernfondet er involvert i. Ønsket er at symbolet, 
fargene og formen skal forbindes med miljøvernfondets formål. 
 
Designer Ola Reibo sa i sin begrunnelse at ”logoen er en abstrakt beskrivelse av landskap i 
forandring, land/hav, vinter/sommer, bebyggelse/uberørt natur – og det er ennå åpent for 
flere fortolkninger. Det stramme oppsettet uttrykker en viss høytidelighet i forhold til 
Svalbards miljøvernfond, og gjenkjennelse oppnås ved å skille seg sterkt fra logo-
tradisjonen på Svalbard”.  
 
Høsten 2008 startet også sekretariatet arbeidet med utvikling av design på hjemmesiden. 
Dette arbeidet skal sluttføre i løpet av våren 2009. 
 
6. Viktige aspekt og faglige prioriteringer ved behandling av søknader 2008 

Ved den første søknadsfristen 15.02.08 hadde Svalbards miljøvernfond mottatt 38 søknader 
med et totalt omsøkt beløp på kr 12,3 mill. Innen søknadsfristen 01.09.08 hadde Svalbards 
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miljøvernfond mottatt 39 søknader om støtte, og det omsøkte beløpet er 13,6 mill kr. Dette 
er ny rekord med hensyn til søknadsbeløp. 
 
Totalt har Svalbards miljøvernfond mottatt 77 søknader om støtte og det samlede omsøkte 
beløpet er 26 mill kr. Via to tildelingsrunder har Svalbards miljøvernfond samlet gitt 6,3 mill 
kr i støtte til 42 ulike tiltak og prosjekter. 
 
Ved behandling om søknader om støtte fra Svalbards miljøvernfond tar styret utgangpunkt 
i forskrift om tilskudd fra Svalbards miljøvernfond, vedtekter og tildelingsbrevet fra 
Miljøverndepartementet. I tildelingsbrevet for 2008 fremgår det at det skal særlig legges 
vekt på prosjekter som fremmer bærekraftig turisme, samt prosjekter som har til formål å 
sikre at høsting av vilt- og fiskebestanden på Svalbard skjer i samsvar med de høye 
miljømålene, og prosjekter som har til formål å bedre kunnskapsgrunnlaget for høstingen. 
 
Styret baserer seg også på prinsipper som er etablert ved de foregående tildelingene.  
I hovedsak omfatter dette viktige prinsipielle forhold vedrørende søknader om støtte til 
vitenskapelige organisasjoner, og forvaltningsrelevans vurdert opp mot til fondets rolle og 
formålet til miljøvernfondet. Videre er planstatus i prosjekter som søker om støtte, ulike 
vurderingskriterier og krav til kostnadsoverslagene og finansieringsplanene i søknadene 
bakteppe for vurderingene som gjøres.  
 
Søknader fra forskningsorganisasjoner 

Via tildelingene som gjøres ønsker styret å understreke at Svalbards miljøvernfond er et 
miljøvernfond og ikke et forskningsfond. Styret ønsket å holde et tydelig fokus på formålet 
til fondet, samt foreta en forutsigbar og konsekvent behandling av denne type søknader.  
 
Svalbards miljøvernfond vil videre være varsom med å gi støtte til grunnforskning, master- 
og doktorgradsprosjekter. Svalbards miljøvernfond skal likevel kunne gjøre unntak og 
støtte slike prosjekter dersom prosjektene har en særskilt attraktiv eller verdifull 
miljømessig eller forvaltningsrelevant problemstilling, som for øvrig er i tråd med fondets 
formål.  
 
Dersom forskningsprosjekter skal motta støtte må disse prosjektene i hovedsak rette seg 
mot forvaltningsrelevante problemstillinger som er viktige for å nå de høye miljømålene. 
 
Forvaltningsoppgaver 

Av tildelingsbrevet fremgår det at fondsmidlene ikke kan brukes til planansvarligs ordinære 
forvaltning og ei heller til å dekke miljøforvaltningens ordinære administrative utgifter.  
 
For styret i Svalbards miljøvernfond oppleves det som problematisk å vurdere hva som er 
forvaltningens oppgaver i forhold til hvilke prosjekter som kan motta støtte fra 
miljøvernfondet. Dette gjelder særlig når prosjektenes formål og problemstilling ligger tett 
opp mot det som oppfattes som forvaltningens oppgaver. Styret ønsker at miljøvernfondet 
skal være et supplement til forvaltningens ordinære oppgaver, og ikke overta eller avlaste 
disse. Spesielt på dette området vil styret ha en korrekt og effektiv bruk av fondsmidlene. 
Dilemmaet og utfordringen som her er skissert, er av miljøvernfondet spissformulert slik: 
”Hvor skal forvaltningen slutte og miljøvernfondet begynne?” 



 7 

Sluttføring av prosjekter 

Ved behandling av søknadene i 2008 er det fokusert på at tiltak og prosjekter som kan 
realiseres i løpet av året bør prioriteres. Tidspunkt for aktivitet i felt er også et viktig 
vurderingskriterium for en effektiv bruk av fondsmidlene.  
 
Miljøgevinst 

Det har også vært et viktig vurderingskriterium at miljøgevinsten i prosjektene skal komme 
raskt til anvendelse og at miljøvernfondets innsats også skal gi resultater på kort sikt.  
 
Små lokale miljøinitiativ 

Styret mener at Svalbards miljøvernfond har et særskilt ansvar for å løfte de små 
miljøverninitiativene og bidra til at disse også når opp i tilskuddssammenheng.  
Svalbards miljøvernfond skal ha et konkret og tiltaksretta fokus, hvor lokal miljøgevinst 
raskt skal være synlig. 
 
Vurdering av risiko 

Styret vurderer også risiko i prosjektene, bl.a. basert på opplysninger gitt i søknadene, slik 
at tilsagnet blir brukt i samsvar med forutsetningene. Styrets prinsipielle holdning er at et 
godt formål og en stor miljøgevinst ikke rettferdiggjør høy risiko ved bruk av offentlige 
midler. Fondsmidlene skal anvendes på prosjekter hvor risikoen vurderes å være liten i 
forhold til miljøgevinsten som prosjektene vil gi. Styrets holdning er at dette også bidrar til 
en forsvarlig forvaltning av offentlige midler. Rutiner i forhold til oppfølging av prosjekter 
med hensyn til bl.a. foreløpig rapportering på fremdrift og regnskap, bidrar også til 
reduksjon av risiko knyttet til bruk av fondsmidlene. 
 

Rapportering av status i prosjekter, fremdrift og foreløpig regnskap 

Svalbards miljøvernfond har som prinsipp at rapport vedrørende status i prosjektet og 
foreløpig regnskap skal være mottatt før behandling av søknader omhandlende fortsatt 
støtte til pågående prosjekter eller støtte til hoved-prosjekter, i tilfeller hvor det er gitt 
støtte til forprosjekt. Denne dokumentasjonen skal bekrefte at vilkårene i tilsagnet er 
oppfylt. I motsatt fall kan søknadene oppfattes som mangelfullt utfylt og således bli avvist. 
 

Kunst- og fotoprosjekt 

Styret i Svalbards miljøvernfond ønsker foreløpig å være avventende med å gi støtte til 
prosjekter med formidlingsformer som trolig har en indirekte miljøgevinst. 
 

Kommersielle prosjekt 

Styret i Svalbards miljøvernfond vil ikke gi støtte til kommersielle prosjekter, hvor 
fondsmidlene kan ha funksjon som næringsstøtte, driftstilskudd eller produksjonstilskudd. 
Det samme gjelder prosjekter som har muligheter for å generere egne inntekter. 
 
7. Saksbehandlingstid og prosedyrer 

For å bidra til effektiv utnyttelse av fondsmidlene, skal Svalbards miljøvernfond foreta to 
tildelinger pr år. Kunngjøring skjer i Svalbardposten og på hjemmesiden med seks ukers 
frist. Fra søknadsfristens utløp til publisering av styrets vedtak er det også seks uker. 
Sekretariatet har fire uker til intern saksbehandling samt at styret har to uker til 
forberedelser. Vedtak om tildeling blir publisert på hjemmesiden samme dag som 
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styremøtet avsluttes. Vedtakene følges opp med tilsagnsbrev, vilkår for tilsagnet, og frist 
for aksept av vilkårene.  
 
Styret har vedtatt vilkår for utbetaling av tilskudd og en utbetalingsplan basert på tilsagnets 
størrelse. Utbetaling av tilskudd skjer etter anmodning, på etterskudd og i takt med forbruk 
og aktivitet i prosjektene.  
 
8. Fallvilt 

Av § 94 i Svalbardmiljøloven står det at flora og fauna som er innsamlet, fanget eller avlivet i 
strid med loven, eller avlivet med hjemmel i §§ 33, første ledd og 34, tilhører Svalbards 
miljøvernfond. Det samme gjelder fallvilt, deler av fallvilt og dyr som er avlivet av 
dyrevernhensyn. Fondets eiendomsrett kan gjøres gjeldende ved forelegg eller dom etter 
straffeprosesslovens regler for inndragning.  
 
Fondet avgjør hvordan slik flora og fauna skal disponeres. Sysselmannen kan kreve 
erstatning til fondet for verdien dersom fondet ikke får tilgang til flora og fauna etter dette 
ledd.  
 

I styremøtet 21.06.07 vedtok Svalbards miljøvernfond å overlate til Sysselmannen å 
behandle søknader om fallvilt i tråd med etablerte rutiner hos Sysselmannen, inntil 
Svalbards miljøvernfond har etablert egne rutiner for hvordan flora og fauna skal 
disponeres. 
 

Styret har iverksatt en prosess for å avgjøre hvordan slik flora og fauna skal disponeres. I 
styremøtet i oktober vedtok styret å etablere en database for å få oversikt over fallvilt som 
er i miljøvernfondets eie, historikk og disponering. Styret jobber videre med å etablere 
prinsipper og rutiner for håndtering av fallvilt.  
 
Basert på etablert praksis i Longyearbyen viderefører Svalbards miljøvernfond ordningen 
med å avgi et isbjørnskinn til inntekt for TV-aksjonen, forutsatt at skinn av forsvarlig kvalitet 
er tilgjengelig. 

 
I 2008 hadde ikke miljøvernfondet tilgjengelig skinn av en kvalitet som var egnet til å gi i 
gave til TV-aksjonen. Det ble derfor i samråd med Sysselmannen besluttet at annet aktuelt 
fallvilt skulle stilles til rådighet for TV-aksjonen. En hvalrosskalle ble derfor gitt til TV-
aksjonen, og denne gaven innbrakte 25 000 kroner til TV-aksjonen. 
 
9. Økonomistyring 

Svalbards miljøvernfond er fullservicekunde hos SSØ Drammen. Daglig regnskapsføring 
gjøres av administrasjonsavdelingen hos Sysselmannen. Rutinebeskrivelser er blitt 
utarbeidet for måneds- og årsavslutning. Dokumentasjon og videreutvikling av øvrige 
rutiner for regnskapsføring pågår kontinuerlig.  
 
I styringsmøtet 01.04.08 ga Miljøverndepartementet beskjed om at det fra 01.01.09 skal 
innføres ny modell for økonomistyring. Miljøverndepartementet og Svalbards 
miljøvernfond hadde et møte 5.-6. juni 08 hvor ny modell for økonomistyring ble 
gjennomgått. Etter Svalbards miljøvernfonds vurdering var det viktig at dette arbeidet ble 
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prioritert. Dette for å sikre at nye rutiner ble etablert og ansvarsområder avklart ved 
overgang til ny økonomistyringsmodell ved årsskiftet. 
 
10. Refusjon av miljøgebyr til fastboende 

Sysselmannen har inngått avtale med Svalbard skattekontor om refusjonsordningen for 
innkrevd miljøgebyr for fastboende på Svalbard. 
 
Sysselmannen har i 2008 varslet Svalbard skattekontor om reforhandling av avtalen. Målet 
er at kostnadene forbundet med refusjon av miljøgebyr til fastboende skal avspeile det 
faktiske omfanget.  
 
I 2008 ble det foretatt 2 341 refusjoner av miljøgebyret til fastboende. Det samlede 
refusjonsbeløpet var 351 150 kroner. Kostnadene forbundet med refusjonsordningen var 
205 566 kroner.  
 
11. Budsjett og regnskap 

Med bakgrunn i at virksomheten ikke var etablert på det tidspunkt innspill til budsjett 2008 
skulle avgis, ble derfor budsjett for 2008 utarbeidet av Miljøverndepartementet. Styret 
justerte dette budsjettet i styremøte i april 2008, men innenfor samme økonomiske ramme.  
 
Det ble budsjettert med 8,5 mill kr i inntekter, fratrukket refusjon til fastboende på  
2, 25 mill kr. Samlet brutto inntekter ble budsjettert til kr 10 750 000. Budsjetterte kostnader 
til drift av sekretariatet og styret, samt refusjon av utgifter til Sysselmannen og Svalbard 
skattekontor ble budsjettert til kr 2,2 mill kr. 
 
Regnskapet viser samlede inntekter på kr 11 924 597, men kr 351 150 utgjorde refusjoner til 
fastboende. Netto inntekter var derfor kr 11 573 447. Kostnader til drift var 1,7 mill kr, som er 
½ mill kr mindre enn budsjettert. Tilskudd til prosjekter er 6,3 mill kr. Fondet ble i 2008 
styrket med 3,6 mill kr. 
 
For 2008 er det i Svalbards miljøvernfonds regnskap ført 969 bilag. Dette er regnskapsbilag, 
kontoutskrifter fra bankene, refusjonsbilag for fastboende samt utgående faktura. I tillegg 
følger rapporter og bilag knyttet til månedsavslutninger og årsrapportering.  
 
Regnskapet føres etter kontantprinsippet i staten. 
 
12. Oppsummering 

Etter styrets vurdering har tildelingene som er gjort i 2008, styrets øvrige arbeid og driften 
av fondet bidratt til effektiv utnyttelse av fondsmidlene samt oppfyllelse av de strategiske 
utfordringer og mål om bevaring av Svalbards villmarksnatur.  
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13. Oversikt over gitte tilsagn i kategorier 

Tiltakstype Antall Bevilgningssum 
Opprettings- og tilretteleggingstiltak 4 400 000 
Kulturminnetiltak 8 1 280 000 
Fiske- og vilttiltak 1 250 000 
Informasjons- og opplæringstiltak 14 2 159 000 
Kartleggings- og overvåkingstiltak 15 2 185 000 
Skjøtselstiltak 0 0 
Samlet sum gitt tilsagn 2008 6 274 000 

 
14. Oversikt over gitte tilsagn 

Nr P-nr Mottaker Prosjektnavn Tilsagn 
1 

08 01 Svalbard Villmarkssenter 
Tilrettelegging for ærfuglkolonien ved 
hundegårdene 40000 

2 
08 03 

Longyearbyen feltbiologiske 
forening  Fugleobservasjonshus i Longyearbyen  150000 

3 08 04 UNIS SPIDER  75000 
4 08 05 Institute of Oceanology PAS "Is Svalbard sliding from Arctic to boreal" 50000 
5 

08 09 Norges Geotekniske institutt 
Tiltaksplan for opprydding av 
oljeforurenset grunn i Colesbukta 200000 

6 
08 10 

Mitchigan Tecnological 
University Heritage Survey 45000 

7 08 11 NINA Lillehammer Miljøeffekter av ferdsel? 700000 
8 

08 13 Akvaplan-niva 
PCB i bosettingene på Svalbard Et 
problem for dyrelivet i havet? 300000 

9 08 18 Sverdrupbyen AS Arbeidermesse Vest 250000 
10 08 19 Ulli Neumann KOLIBRI 50000 
11 08 21 WWF-Norge Ren kyst! Frivillig oljevern 150000 
12 

08 23 Svalbard Museum 

Tilgjengeliggjøring av kulturhistoriske 
gjenstander og bilder på nett og i åpent 
magasin 240000 

13 08 24 UNIS svalbardflora.net 125000 
14 

08 25 Svalbard Reiseliv AS 
Utvikling av GTO-opplæringen på 
Svalbard - Fase 2 - Hovedprosjekt 500000 

15 08 26 UNIS Svalbardfrø i Svalbard Globale frøvelv 110000 
16 08 28 NP Bestandsovervåkning 100000 
17 08 29 NP Miljøgifter i egg fra krykkje 300000 
18 

08 30 Kids on Snow 
Froze Five Arctic Exhibition - Education 
Focus 30000 

19 

08 34 NINA-Tromsø 

Kannibal- og sjørøyebestandene på 
Svalbard; Genetikk, økologi og 
forvaltning (GØF) 250000 

20 08 39 UNIS UNIS CO2 lab - informasjon 100000 
21 08 41 UNIS Dynamikk i kalvende og surgende breer 25000 
22 

08 42 Universitetet i Tromsø 
Legemidler i det marine miljøet rundt 
Longyearbyen  100000 

23 
08 43 

Michigan Technological 
University 

MTU attendence at 2009 Svalbard 
Seminar 20000 

24 
04 46 UNIS 

KLEPTO: Kvifor stel polarmåken 
muslingar fra Longyearbyens ærfuglar? 65000 
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25 08 50 UNIS Svalbardflora.net 70000 
26 

08 52 Svalbard Reiseliv 
Utvikling av Arktisk Guidestudium på 
Svalbard - Fase 3 - sluttfase 450000 

27 
08 53  

Yury Kononuchenko - 
Svedrupbyen AS Standsetting vei Huset - Sverderupbyen 50000 

28 
08 54 

Yury Kononuchenko - 
Svedrupbyen AS 

Arbeidermesse i Sverdrupbyen, 
fundamentreparasjon 75000 

29 

08 55 Vitenskapsmuseet, NTNU 

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

30 

08 57 Perspektivet Museum 

"Møter i nord - Herta Grøndals blikk på 
mennesker og miljø på Svalbard 
gjennom 50 år" 200000 

31 08 58 Svalbard Reiseliv Plastposefritt Svalbard  50000 
32 08 59 Svalbard Reiseliv Kultursti i Longyearbyen  50000 
33 

08 60 
Longyearbyen feltbiologisk 
forening Reiselivet bidrar med miljøinformasjon 50000 

34 
08 64 Pole Position Spitsbergen AS 

Opplæring og videreutdanning av 
isbjørnvakter for cruiseturisme 26000 

35 08 66 Polarflokken barnehage Aksjon søppel 65000 
36 08 67 Svalbard Reiseliv Webbasert statistikk 50000 
37 

08 69 
Longyearbyen feltbiologisk 
forening 

Fugleguide for Longyearbyen med 
nærområder 63000 

38 08 70 Longyearbyen Dykkerklubb SUV - Svalbard Under Vann 100000 
39 08 71 UNIS Forskningsturisme 100000 
40 

08 74 Norsk Polarinstitutt 
Svalbardrypenes trekkruter til 
vinterområdene 100000 

41 
08 75 

Kings Bay & Norsk 
Polarinstitutt 

Utvikling av informasjonssenter i Ny-
Ålesund 200000 

42 
08 76 Kings Bay 

Restaurering og tilbakeføring av 
Amundsenvillaen i Ny-Ålesund 500000 

Samlet sum gitt tilsagn 2008 6 274 000 
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15. Regnskap 
 
Inntekter Regnskap Budsjett 

Inntekter flypassasjerer    -8 638 000 -7 245 000 

Inntekter turistskip -2 476 400 -3 342 500 

Inntekter andre tilreisende -16 173 -22 500 

Inntekter fallvilt -11 948 -25 000 

Inntekter jakt & fiske -160 350 -115 000 

Inntekter miljøerstatning     

Inntekter tvangsmulkt     

Inntekter donasjoner -100 450   

Renteinntekter Norges Bank -521 276   

  -11 924 597 -10 750 000 

Refusjon fastboende 351 150 2 250 000 

Sum inntekter 2008 -11 573 447 -8 500 000 

   

Kostnader Regnskap Budsjett 

Honorarer styret, råd, utvalg 135 000 135 000 

Reiseutgifter og bevertning 127 503 140 000 

Kontorkostnader 30 965 42 000 

Konsulentbistand 32 120 150 000 

Godtgjørelse til gebyrinnkreverne 58 785 200 000 

Refusjon lønnsutgifter sekretær i fondet 446 751 662 600 

Refusjon utgifter Sv. Likningskontor 205 566 682 950 

Refusjon utgifter SMS v/adm. av fondet 664 257 187 450 

Sum driftskostnader  1 700 947 2 200 000 

     

Tilskudd 6 274 000 6 300 000 

Sum  7 974 947 8 500 000 

   

Styrking av Svalbards Miljøvernfond 2008 -3 598 499   
 


