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Forord fra styrets leder 
 

Etter syvende tildelingsrunde og mer enn tre års drift har Svalbards miljøvernfond etablert 
trygge rutiner for saksbehandling og tildeling. Driften er i betryggende former, så vel 
økonomiforvaltningen som utlysning og oppfølging av prosjektene. Styret er godt fornøyd 
med kvaliteten på de mange søknadene som har kommet inn ved tildelingene fra fondet, og 
vil offensivt arbeide for at antallet økes og kvalitetsnivået opprettholdes.  
 
For å få tildeling fra fondet er det viktigste at miljøgevinsten i prosjektet kommer klart fram 
i søknaden. Tilskudd fra Svalbards miljøvernfond kommer i tillegg til den ordinære 
forvaltningsmessige virksomhet og forskning på Svalbard, som ofte har klare miljømål, og 
er en ressurs som lokalsamfunnene på øygruppa kan benytte seg av. Styret ønsker at fondet 
skal brukes aktivt til lokale tiltak og vil prioritere gode søknader om konkrete, tiltaksrettede 
prosjekter hvor lokal miljøgevinst raskt blir synlig. Her er det rom for kreativitet og 
nytenking! 
 
Svalbards miljøvernfond er kommet for å bli. Styret har nå lagt grunnlaget for det videre 
arbeidet, men er avhengig av gode søknader for å realisere formålet med opprettelsen av 
fondet. Jeg oppfordrer til idedugnad i lag og foreninger, skoler og barnehager, 
vennegjenger og familier, for å få fram gode ideer som kan blir realisert gjennom tilskudd 
fra fondet!  
 
 
 

 
Ann-Kristin Olsen 

styreleder 
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Om Svalbards miljøvernfond  

 
Årsmeldingen for 2010 gjelder tredje hele driftsår for Svalbards miljøvernfond. I 2010 
foretok styret 6. og 7. tildeling av støtte fra miljøvernfondet. For 2010 var det stilt 7,8 mill kr 
til disposisjon for tilskudd til miljøverntiltak på Svalbard.  
 
Styret i Svalbards miljøvernfond er opptatt av at inntektene til miljøvernfondet skal brukes 
på miljøverntiltak og styret vedtok derfor at det i 2010 skal brukes to millioner kroner ekstra 
på miljøvern på Svalbard. Disse millionene ble tatt fra ekstrainntekter som er akkumulert i 
fondet. Samlet tildelingssum som ble stilt til disposisjon i 2010 ble derfor hele 9,8 millioner 
kroner. Det var til sammen 44 prosjekt som ble tildelt støtte. 
 
I tråd med miljøvernmyndighetenes overordnede strategier og prioriteringer skal styret i 
Svalbards miljøvernfond gjennom sin virksomhet og ved bruk av de ressurser som stilles til 
disposisjon for Svalbards miljøvernfond, 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. 
 
Av tildelingsbrevet for 2010 fremgår det at det skal legges vekt på følgende ved tildeling av 
støtte: 

 Prosjekter som fremmer bærekraftig turisme. Dette omfatter blant annet prosjekter 
som gjelder kartlegging av konsekvenser av økt ferdsel, for eksempel slitasje på 
vegetasjon, kulturminner og forstyrrelse av dyrelivet. Videre omfattes tiltak knyttet 
til ferdsel og ilandstigninger på øygruppen, tilrettelegging for miljøvennlig turisme 
og tiltak for å redusere miljøpåvirkningen av ferdsel. 

 Kartlegging av miljøkonsekvenser av ferdsel i Svalbards natur. 

 Kunnskapsformidling om Svalbards naturmiljø og kulturminner, herunder tiltak 
rettet mot barn og unge og holdningsskapende arbeid.  

 Miljø- og klimatiltak i bosettingene, med fokus på de russiske. 

 Prosjekter som har som formål å sikre at høsting av vilt- og fiskebestanden på 
Svalbard skjer på en måte som er i samsvar med de høye miljømålene for øygruppen 
skal prioriteres, herunder prosjekter som har til formål å bedre kunnskapsgrunnlaget 
for høstingen. 

 Prosjekter som omhandler klimaendringer og virkningene klimaendringene har for 
naturmiljøet og kulturminner og betydningen disse endringene har for 
miljøvernforvaltningen på Svalbard.  

 
2010 var FNs internasjonale år for naturens mangfold. Å sikre naturmangfold er høyt 
prioritert fra myndighetenes side, og miljøvernfondet ønsket at dette også skulle 
gjenspeiles i miljøvernfondets tildelinger.  
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Etablering av 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 får også inntekter fra gebyr fra 
jakt-, fangst- og fiskekort. 
 
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. 
 
 

Styret for Svalbards miljøvernfond  
 
Styret er oppnevnt av Miljøverndepartementet. Det første styret ble i 2007 oppnevnt med 
en funksjonstid på to år, men ved første gangs oppnevning ble tre av styremedlemmene 
oppnevnt med en tjenestetid på tre år. 
 

I 2009 ble tre av styremedlemmene gjenoppnevnt etter at første funksjonstid var utløpt. 
Samtidig ble § 5 i vedtektene for Svalbards miljøvernfond omhandlende 
styremedlemmenes tjenestetid utvidet fra to til fire år. 
 

Styrets medlemmer 2010: 
  Navn   Verv   Funksjonstid  

Ann-Kristin Olsen  styreleder   2014 
Aud Andersen  nestleder  2014 
Ottar Krohn   medlem  2014 
Kjell Mork    medlem  2013 
Miriam Geitz   medlem  2013 
Thor Bjørn Arlov   varamedlem  2013 

 
Godtgjøring for styrearbeid skjer i samsvar med veiledende satser fastsatt i Statens 
personalhåndbok kapittel 10.14. 
 
Det ble avholdet to styremøter i løpet av 2010. I april ble styremøtet holdt i Ny-Ålesund. 
Dette ble gjort i kombinasjon med befaringer av prosjekter som gjennomføres med støtte 
fra miljøvernfondet og i regi av Kings Bay. I november ble styremøtet gjennomført i 
Longyearbyen.  
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Styringsmøter med Miljøverndepartementet  
 
Som en del av dialogen og samhandlingen mellom Miljøverndepartementet og styret i 
Svalbards miljøvernfond gjennomføres det to årlige styringsmøter. Styringsmøtet er en 
møteplass for å diskutere administrative og faglige spørsmål, samt foreta formell 
rapportering på aktivitet og økonomi. I styringsmøtene blir også informasjon formidlet og 
utvekslet. 
 
Formålet med styringsmøtene er å sikre at Svalbards miljøvernfond bidrar til å oppfylle de 
politiske mål og prioriteringer som er fastsatt, sikre at fondsmidlene forvaltes i henhold til 
bestemmelsene og at virksomheten utøves innenfor lover, regler og rammer som er fastsatt 
for miljøvernfondet. 

 
 

Sekretariatet for Svalbards miljøvernfond  

 
Sysselmannen på Svalbard er sekretariat for Svalbards miljøvernfond. Sekretariatet har 
ansvar for den daglige drift av miljøvernfondets virksomhet og skal følge de retningslinjer 
og pålegg styret har gitt. Trine Krystad er ansatt hos Sysselmannen i en stilling som 
seniorrådgiver - sekretær for Svalbards miljøvernfond. 
 
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. Sekretariatet har hatt fokus på oppbygging av 
hensiktsmessige rutiner som gir god og tilstrekkelig informasjon og kontakt med 
prosjektene. Dette bidrar til at miljøvernfondet 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, kontakt med 
miljøverndepartementet og faglige bidragsytere, samt videreutvikling av miljøvernfondets 
drift og rutiner er også en del av daglig drift.  

 

En prioritert oppgave for sekretariatet 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 gjennom møter, 
kontakt på telefon og e-post. Det publiserer i tillegg relevant informasjon på hjemmesiden. 
På hjemmesiden blir også resultater og rapporter fra prosjektene lagt ut. 

 

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. 
 
I 2010 er det registrert 98 saker og 456 dokumenter på Svalbards miljøvernfond. Dette er en 
liten nedgang i antall saker og dokumenter sammenlignet med 2009. 
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Saksbehandlingstid og prosedyrer 
 
For å bidra til effektiv utnyttelse av fondsmidlene, foretar Svalbards miljøvernfond to 
tildelinger pr år. Kunngjøring skjer i Svalbardposten og på hjemmesiden med seks ukers 
frist. Fra søknadsfristen går ut til styret har gjort vedtak om tildeling går det ca 8 uker. 
Vedtak om tildeling blir publisert på hjemmesiden samme dag som 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 og i takt med forbruk og aktivitet i 
prosjektene.  
 

Antall søknader og samlet søknadsbeløp øker stadig. Det samme gjør kompleksiteten i 
søknadene og rekkevidden på problemstillingene i prosjektene det søkes om støtte til. 
Behandlingen av søknadene krever en større og mer intensiv innsats og fremstår som mer 
ressurskrevende sammenlignet med foregående runder.  
 

Svalbards miljøvernfond er opptatt av å kontinuerlig forbedre og videreutvikle rutiner slik at 
driften av styret og sekretariatet er kostnadseffektivt, og saksbehandling og arbeidsflyt mer 
effektiv, rasjonell og med best mulig kvalitet.  
 
 
Faglig bistand 

 
Svalbards miljøvernfond kan søke faglig bistand ved vurdering av søknadene hos 
Sysselmannen, Norsk Polarinstitutt, Riksantikvaren, Direktoratet for naturforvaltning og 
Klima- og forurensingsdirektoratet. Ved behandling av søknader i 2010 har miljøvernfondet 
bedt disse om faglige råd til forvaltnings- og forskningssøknader.  
 

Prosjektene som får støtte fra miljøvernfondet skal være et supplement til den ordinære 
miljøvernforvaltningen. For å sikre samordning av prosjekter og unngå ”dobbel-prosjekt”, 
brukes innspill og faglige vurderinger fra Sysselmannen, Norsk Polarinstitutt, 
Riksantikvaren, Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensingsdirektoratet. 
Den faglige vurderingen direktoratene gir oppleves som nyttig og hensiktsmessig, og 
samhandlingen har funnet en velegnet form. 
 
Svalbards miljøvernfond har likevel en selvstendig rolle ved vurdering av prosjekter og 
tildeling av støtte. 
 
 
Styrets prioriteringer og prinsipper for tildeling av støtte 

 
Tildelingspraksis 
Styret ønsker å videreføre og forsterke tildelingspraksisen som er etablert ved tidligere 
tildelingsrunder. Dette innebærer at Svalbards miljøvernfond fortsatt skal være konkret og 
tiltaksretta når det gjelder miljøverninitiativ. 
 

 

 



7 

 

Finansiering 
Ved vurdering av søknader er budsjettet i prosjektet viktig, og miljøvernfondet har et 
tydelig fokus på både kostnader og finansiering. Fondsmidlene skal anvendes slik at 
prosjektene som prioriteres øker aktiviteten på miljøvernfeltet, eller supplerer effekten av 
pågående prosjekter. Dette er særlig relevant når det gjelder finansiering av vitenskapelige 
prosjekter som har en forvaltningsmessig relevans. 
 

Egeninnsats 
Egeninnsatsen i prosjektet er et vurderingskriterium som blir tillagt vekt ved behandling av 
søknadene. Egeninnsats kan være egenfinansiering, egne midler, egen arbeidsinnsats, 
frivillig dugnadsarbeid, medfinansiering osv. Det er ikke stilt krav om egenfinansiering, men 
dette kriteriet blir tillagt vekt ved vurdering av søknadene.  
 

Lokalt miljøengasjement 
Organisasjoner og privatpersoner som ønsker å ta et lokalt miljøengasjement skal 
prioriteres ved tildeling av støtte. Et tydelig og strekt fokus på lokale prosjekter kan være en 
drivkraft til å få flere til å ta et miljøansvar. Et lokalt engasjement, kunnskap og 
miljøforståelse er viktige virkemiddel for å sikre helhetlig forståelse av miljøutfordringene. 
 

Holdningsskapende arbeid, informasjon og opplæring 
I tråd med særskilte prioriteringer er prosjekter retter holdningsskapende arbeid blant barn 
og unge, og inforasjons- og opplæringsprosjekter prioritert ved tildeling av støtte i 2010.  
 

Resultat og miljøgevinst 
Prosjektene skal beskrive miljøgevinsten på en tydelig måte. Resultat og miljøgevinst skal 
komme klart og tydelig til uttrykk i beskrivelsen av prosjektet. Det er søkers ansvar å holde 
frem miljøgevinsten på en overbevisende måte slik at miljøvernfondet med letthet får 
inntrykk av hva som vil være effekten og resultatet av prosjektet.  
 

Forprosjekt 
Forutsetninger gitt ved støtte til forprosjekt skal være oppfylt før støtte til hovedprosjekt 
kan gis. 
 
Den generelle forventningen til et forprosjekt er at denne skal ha en kvalitet og innhold som 
gjør det enkelt å vurdere videre støtte til hovedprosjektet. Resultatet av forprosjektet skal 
være et argument for videre støtte til et hovedprosjekt. 
 
Svalbards miljøvernfond ønsker nye miljøer og problemstillinger velkommen. 
Miljøvernfondet kan stimulere til innovativt arbeid på miljøvernfeltet, i problemstillinger og 
at nye arenaer for å jobbe med miljøvern åpnes. Å gi rom for nye problemstillinger i et 
forprosjekt kan være en basis for at nye miljøer og organisasjoner også vil mede seg på når 
det gjelder å ta i bruk miljøvernfondet for å legge til rette for en grønn profil i arbeidsflyt, 
produksjon, holdninger og konkret handling. 
 

Forvaltningsrelevant problemstillinger 
Styret viderefører etablert praksis når det gjelder behandling av søknader fra vitenskapelige 
institusjoner. Dersom støtte skal være aktuelt må problemstillingen i prosjektet være 
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forvaltningsrelevant og bidra til å fylle kunnskapshull, som er viktige for å nå miljømålene på 
Svalbard.  
 
Av 44 prosjekt som mottok støtte i 2010 defineres 18 prosjekt å ha en relevans for 
forvaltningen, og at resultatene kan forventes å bidra med støtte til forvaltingen. 
 
Det er denne kategorien søknader som er mest ressursskrevende både med hensyn til 
saksbehandling og tildeling av fondsmidler. 
 

Veiledning 
Erfaringen viser at mange av søkerne tar kontakt med sekretariatet i forkant av innsendelse 
av søknaden. Veiledning og informasjon kan bidra til mer presise søknader, redusere 
misforståelser, og tydeliggjøring av hva som er relevant mht til miljøvern og miljøgevinsten 
av prosjektet. Miljøvernfondet vil fortsatt prioritere å bruke tid og ressurser på kontakt, info 
og tilgjengelighet ovenfor søkerne. 
 

Krav til rapportering i prosjektene 
Etter avslutning av prosjektene skal miljøvernfondet motta en kortfattet rapport hvor 
prosjektets resultater fremgår, som også er egnet for publisering på fondets nettsider. I 
tillegg oppfordres prosjektene til å informere lokalt om resultatet av prosjektet. Videre skal 
alle prosjekter på en egnet måte synliggjøre at prosjektet har mottatt støtte fra Svalbards 
miljøvernfond.  
 
Resultater av forskningsprosjekter som er støttet av Svalbards miljøvernfond skal gjøres 
offentlig tilgjengelige. Det er formulert krav som stilles til rapporter som skal utarbeides fra 
vitenskapelige prosjekter, og om hva den publikumsvennlige og populærvitenskapelige 
rapporten skal inneholde. Hensikten er å få frem innhold, resultater, relevansen for 
forvaltninga og tiltak som foreslås. Det legges vekt på at resultatene blir formidlet på en 
hensiktsmessig og forståelig måte. 
 

 
Orienteringer 
 
I forbindelse med utarbeidelse av plan for Tekniske og industrielle kulturminner i 
Longyearbyen, holdt sekretariatet en orientering for SNSK og Bydrift Longyearbyen om 
formålet med miljøvernfondet, vilkårene for tideling av støtte og søknadsprosessen. 
 
Sekretariatet holdet en orientering for Samferdselsdepartementet som var på besøk i april. 
Tema for orienteringen var det økonomiske virkemidlet som miljøvernfondet forvalter i 
miljøvernarbeidet på Svalbard. 
 
Miljøverndepartementet arrangerer årlig et økonomiseminar for departementets etater. 
Her presenteres og gjennomgås nyheter og oppdateringer innenfor regnskap og 
økonomistyring i miljøvernforvaltningen. Det er en nyttig arena for samhandling og 
kunnskapsutveksling. På seminaret holdt også miljøvernfondet en orientering om 
virksomheten og prosjektene miljøvernfondet har finansiert.  
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Svalbards miljøvernfond har også bidratt med informasjon til et foredrag for GRID Arendal 
om bærekraftig reiselivsutvikling. Foredraget ble holdt av reiserådgiver hos Sysselmannen. 
 
I oktober deltok miljøvernfondet på AECOs konferanse i Oslo. Miljøvernfondet var også 
invitert til å holde en orientering for AECOs medlemmer og deltakerne på konferanse. På 
konferansen ble også to fondsfinansierte prosjekter presentert. Det ene var NINAs prosjekt 
om miljøeffekter av ferdsel. Det andre var Akvaplan-nivas prosjekt om marine konsekvenser 
av cruisetrafikken rundt Svalbard. Dette prosjektet ble utført av Akvaplan-niva på oppdrag 
fra AECO, og finansiert av miljøvernfondet. 
 
På oppdrag fra Miljøverndepartementet arrangerte Norsk Polarinstitutt et seminar om 
miljøforvaltningens kunnskapsbehov på Svalbard. Formålet med seminaret var å 
konkretisere svalbardforvaltningens kunnskapsbehov sett i lys av pågående og planlagt 
kunnskapsinnhenting på/rundt øygruppa. På seminaret deltok også Svalbards 
miljøvernfond, og det ble holdt en orientering om miljøvernfondet, prinsipper for 
saksbehandlingen og resultater av prosjekter. 
 
I forbindelse med styremøtet i november hadde også styret blitt bedt om å bli orientert om 
status, fremdrift og resultater i ulike prosjekt som hadde mottatt støtte ved tidligere 
tildelinger. Svalbard Museum orienterte og demonstrerte det digitale bildearkivet som ble 
lagt ut på internett i oktober. Sigri Sandberg Meløy presenterte en liten smakebit fra 
Klimaboka som kommer ut i løpet av høsten 2011, og Store Norske orienterte om status på 
restaureringen av Vinkelstasjonen i Endalen og forprosjektet til et gruvemuseum. 
 
Sysselmannen orienterte styret om PCB-prosjektet på Svalbard og den endelige planen for 
Tekniske og industrielle kulturminner i Longyearbyen ble også presentert. 
 
 
Befaringer 
 
I april var styret på befaring på prosjekt som har mottatt støtte i Ny-Ålesund. Dette 
Informasjonssenteret, Amundsenvillaen og gjenstandsregisterringen på museet. Dette er 
prosjekter som er finansiert med støtte fra miljøvernfondet. 
 
I forkant av oppstart av vedlikeholdsarbeidene i Vinkelstasjonen i Endalen, var sekretariatet 
på befaring sammen med Store Norske.  
 
Sammen med kulturminnerådgiver hos Sysselmannen var sekretariatet på befaring i 
Gruvelageret i Sverdupbyen. 

 
 

Informasjon 
 
Svalbards miljøvernfond sine hjemmesider finnes på 
http://www.sysselmannen.no/hoved.aspx?m=45704. Her publiseres nyheter, rapporter, 
kunngjøringer, tildelinger og annen relevant informasjon om miljøvernfondet og 
miljøgebyret. 
 

http://www.sysselmannen.no/hoved.aspx?m=45704
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På hjemmesiden finnes også bestemmelsen og forskrift om tideling av støtte fra Svalbards 
miljøvernfond. Denne forskriften er også oversatt til engelsk og russisk, og er lagt ut på 
hjemmesiden. Oversettelse av forskriften er viktig for å kunne nå enda bredere ut til 
potensielle internasjonale søkere. 
 
Svalbards miljøvernfond ønsker å opprettholde god kontakt med lokalavisa og media for 
øvrig. Sekretariatet informerer derfor om de ulike prosjektene som Svalbards miljøvernfond 
støtter, samt annen aktivitet i miljøvernfondet. Svalbards miljøvernfond mener det er 
effektivt og hensiktmessig å bruke prosjektene som eksempler på hva fondsmidlene kan 
brukes til, og forsøker i alle aktuelle sammenhenger å holde frem prosjektene som mottar 
støtte. Svalbards miljøvernfond stiller også krav til prosjektene om at miljøvernfondet skal 
krediteres når prosjektet omtales eller presenteres, og at miljøvernfondets logo skal fremgå 
der det er naturlig. Nøyaktig oversikt over omtale i media foreligger ikke, men omtale i 
Svalbardposten av prosjekter som støttes av Svalbards miljøvernfond er omfattende. 
 
 
Klimakvoter 

 
Siden 2008 har miljøvernfondet kjøpt klimakvoter for alle fondets flyreiser foretatt av styret 
og sekretariatet. Svalbards miljøvernfond har videreført ordningen med kjøp av 
klimakvoter, og har i 2010 valgt å kjøpe klimakvoter fra Mitt Klima.  

 
 
 
Fallvilt 

 
I § 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.  
 
Svalbards miljøvernfond har overlatt til Sysselmannen å behandle søknader om fallvilt i tråd 
med etablerte rutiner hos Sysselmannen 
 
I Miljøverndepartementets forslag til endringer av Svalbardmiljøloven er det foreslått at 
eiendomsretten og disponering av fallvilt overføres til Sysselmannen, og at verdien av 
fallvilt tilfaller Svalbards miljøvernfond. Svalbards miljøvernfond er enig i forslaget. 
 

Basert på etablert praksis i Longyearbyen har Svalbards miljøvernfond videreført ordningen 
med å avgi et isbjørnskinn til inntekt for TV-aksjonen, forutsatt at skinn av forsvarlig kvalitet 
er tilgjengelig. Et isbjørnskinn ble derfor gitt i gave til auksjonen i forbindelse med TV-
aksjonen 2010. 
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Økonomistyring 

 
Svalbards miljøvernfond er fullservicekunde hos Senter for Statlig Økonomistyring. Daglig 
regnskapsoppfølging ivaretas av administrasjonsavdelingen hos Sysselmannen. 
 
 
Refusjon av miljøgebyr til fastboende 

 
Sysselmannen har avtale med Svalbard skattekontor om refusjonsordningen for innkrevd 
miljøavgift for fastboende på Svalbard. 
 
I 2010 ble det foretatt 2 749 refusjoner av miljøavgift til fastboende. Det samlende 
refusjonsbeløp var 412 350 kroner. Dette er nøyaktig samme antall refusjoner som for 2009. 
Kostnadene forbundet med refusjonsordningen var 240 000 kroner.    
 

Svalbards miljøvernfond annonserer jevnlig i Svalbardposten muligheten for fastboende å 
be om refusjon av miljøgebyret. På hjemmesiden er det også publisert skjema for refusjon 
av miljøgebyret. 
 
Det er også inngått avtale med arbeidsgivere om at det kan sendes inn samlet krav om 
refusjon av miljøgebyret. Samlekravet skal ikke sendes inn oftere en gang pr måned og ikke 
sjeldnere enn en gang pr år. Arbeidsgivere forplikter seg til å innhente og kontrollere 
dokumentasjonen fra de ansattes reiser, men det er avtalt dispensasjon fra kravet om 
innsending av dokumentasjon ved bruk av samlekrav. 
 
 
Budsjett og regnskap  

 
Av St.prp. nr. 1 2009-2010 fremgår det at inntektene for miljøvernfondet skal være  
11 450 000 kroner. Med utgangspunkt i budsjett for 2010 vedtatt av styret mars 2009, kunne 
7,9 millioner kroner kunne brukes til tilskudd. 2,6 millioner kroner ble satt av til drift og 
administrasjon av styret og sekretariatet og det ble budsjettert med 1 000 000 kroner i 
refusjon til fastboende. 
 
Fra akkumulerte fond ble det delt ut to million kroner ekstra til miljøvernprosjekter i 2010, 
slik at den samlede tildelingspotten ble hele 9,9 millioner kroner. 
 
Regnskapet viser samlede inntekter på 13 588 918 kroner. Kostnader til drift og 
administrasjon av styret og sekretariatet er på 2 196 101 kroner. Refusjon av miljøgebyr til 
fastboende utgjør 412.350 kroner. 
 

I 2010 ble fondet styrket med 1 335 253kroner. 
 
 
Oppsummering 

 
Etter styrets vurdering har tildelingene som er gjort i 2010, 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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Oversikt over gitte tilsagn i kategorier  
 

Tiltakstype Antall Bevilgningssum 

Gjenoppretting av miljøtilstanden 0 0 

Undersøkelser av hva som forårsaker 
endringer i miljøet 

5 1 920 000 

Tilretteleggingstiltak 0 0 

Kulturminnetiltak 9 2 440 000 

Fiske- og vilttiltak 1 300 000 

Informasjons- og opplæringstiltak 17 2 318 000 

Kartleggings- og overvåkingstiltak 12 2 837 000 

Skjøtselstiltak 0 0 

Samlet sum gitt tilsagn 2009 44 9 815 000 
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Oversikt over gitte tilsagn prosjekt 2010 
 

Nr P-nr Mottaker Prosjektnavn Tilsagn 

1 10 01 
Pole Position Spitsbergen 
AS 

Utarbeidelse av isbjørnvakt-foredrag for 
cruiseturisme 30 000 

2 10 02 AECO 
Impact assessment for cruise-traffic around 
Svalbard  400 000 

3 10 03  SNSK Vinkelstasjonen Endalen 350 000 

4 10 07 SNSK Forporsjekt gruvemuseum 400 000 

5 10 08 UNIS Kameraovervåkning av "blomsten og bien" 70 000 

6 10 09  UNIS 
Svalbardsaltgras - må den sikres mot 
gåsebeite? 138 000 

7 10 14 NINA 

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

8 10 17 Svalbard Reiseliv AS Arctic Film Festival 50 000 

9 10 18 Basecamp Spitsbergen 
Basecamp Spitsbergen AS – en sertifisert 
Miljøfyrtårnbedrift 108 000 

10 10 23 Høgskolen i Finnmark 
2. pilotprosjektår: Årsstudiet i Arktisk 
naturguide 300 000 

11 10 24 Norsk Polarinstitutt Effekt av fangst - fjellrev på Svalbard  80 000 

12 10 26 NINA 
Effekter av miljøgifter på bestanden av 
polarmåke på Bjørnøya 400 000 

13 10 27 Norsk Polarinstitutt 
Kartlegging av mytende andefugl på 
Svalbard 350 000 

14 10 28 

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

15 10 29 Tone Nødtvedt 

Digitalisering av Erling J. Nødtvedts 
Svalbardbilder, film, lydbånd og brev fra 50-
tallet – ferdigstilling 40 000 

16 10 32 NIKU og Mycoteam 
Råtekontroll av taubanebukker på 
Hiorthamn 200 000 

17 10 34 Kings Bay AS 
Gjenstandsregistrering, Ny-Ålesund By- og 
gruvemuseum 120 000 

18 10 35 Kings Bay AS 
Restaurering og tilbakeføring av 
Amundsenvillaen i Ny-Ålesund 500 000 

19 10 45 SINTEF 
Giftighetstesting av kjemikalier brukt til 
Arktisk oljevernberedskap 300 000 

20 10 46 NINA Tromsø 
Jakt på svalbardrein - kunnskapsstatus og 
evaluering av aktuelle forvaltningsmodeller 300 000 

21 10 47 
Mari Tefre og Liv Mari 
Schei Polar eufori 280 000 

22 10 48 UNIS POPjakt i skolen 80 000 

23 10 49 Adalia Film & Media Delta"Kelvin (To graders forskjell) 250 000 
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24 10 50 
Norges geologiske 
undersøkelse (NGU) SPOR – På sporet av klima 80 000 

25 10 52 Høgskolen i Finnmark 
2. pilotprosjektår: Årsstudiet Arktisk 
Naturguide 300 000 

26 10 53 Svalbard Museum 
Bevaring og formidling av Svalbard 
Museums historiske fotosamling del 2 450 000 

27 10 54 AECO Cruise-registration database 60 000 

28 10 57 Longyearbyen Fotoklubb 

Billeddokumentasjon fra Svalbard, inklusive 
Bjørnøya og Hopen. Nær fortid, nåtid og 
framtid 50 000 

29 10 59 Åse Kristine Tveit Ny-Ålesund – i svart, hvitt og farger 50 000 

30 10 60 

Kirsti Blom, Geir Wing 
Gabrielsen, Forlaget 
CappelenDamm  Faglitteratur for barn 50 000 

31 10 62 Norsk Polarinstitutt  Effekt av fangst – fjellrev på Svalbard del II 84 000 

32 10 63 Norsk Polarinstitutt  
Høsting av Svalbardrype – gamle data med 
potensiale for ny innsikt 200 000 

33 10 67 
Akvaplan-niva v/ Anita 
Evenset 

Forurenset grunn i Kinnvika, 
Nordaustlandet. En kilde for miljøgifter til 
marint miljø 400 000 

34 10 69 
Norsk institutt for 
naturforskning (NINA) 

Geopark Longyearbyen – en mulig strategi 
for turistutvikling i Longyearbyen basert på 
geologi og gruvehistorie 60 000 

35 10 70 
Sintef Materialer og 
Kjemi  Langtidseffekter av olje på strand 200 000 

36 10 73 UNIS  Dusting the Environment 50 000 

37 10 74 UNIS  Svalbards sopper i bokform 100 000 

38 10 75 
Solveig Egeland / Skikk & 
Bygg Små Hytter av søppel 50 000 

39 10 76 
Tromsø Universitets 
Museum Invasive species pathaways 650 000 

40 10 82 Svalbard Explorer AS  Sverdrupbyen-Gruvelager 400 000 

41 10 84 Birger Amundsen Isbjørn og mennesket 50 000 

42 10 85 Kings Bay AS 
Gjenstandsregistrering, Ny-Ålesund By - og 
gruvemuseum 130 000 

43 10 86 Kings Bay AS Vedlikehold av rørkasser i Ny-Ålesund 250 000 

44 10 89 
Norges geologiske 
undersøkelse (NGU) PCB-UT 225 000 

 
Samlet sum tilsagn 2010 9 815 000 
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Regnskap 2010     

Inntekter Regnskap Budsjett 

Inntekter flypassasjerer    7 905 900 7 212 500 

Inntekter turistskip 5 087 400 4 050 000 

Inntekter andre tilreisende 20 099 22 500 

Inntekter fallvilt 5 875 25 000 

Inntekter jakt & fiske 138 275 140 000 

Inntekter miljøerstatning     

Inntekter tvangsmulkt     

Inntekter donasjoner     

Renteinntekter Norges Bank 431 369 0 
Sum inntekter 2010 13 588 918 11 450 000 

      

Kostnader     

Honorarer styret, råd, utvalg -129 550 -139 900 

Reiseutgifter og bevertning -123 190 -155 000 

Kontorkostnader -22 204 -60 000 

Konsulentbistand -9 463 -175 000 

Regnskapstjenester -120 240 -120 240 

Godtgjørelse til gebyrinnkreverne -50 197 -109 860 

Refusjon lønnsutgifter sekretær i fondet -653 402 -709 223 

Refusjon utgifter Sv. Likningskontor -240 000 -240 000 

Refusjon utgifter SMS v/adm. av fondet -847 855 -859 180 

Sum driftskostnader 2010 -2 196 101 -2 568 403 

Refusjon fastboende -412 350 -1 000 000 
Tilskudd gitt i 2010 -9 645 214 -7 881 597 

  -12 253 665 -11 450 000 

   Styrking av Svalbards Miljøvernfond 2010 1 335 253   
 


