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Del I. Leders beretning  
Svalbards miljøvernfond er etter 11 års drift og 22 tildelingsrunder et vel etablert økonomisk 
virkemiddel i miljøvernarbeidet på Svalbard. I 2018 har fondet tildelt 24,4 millioner kroner fordelt på 
66 nye prosjekter. Resultatet av årets tildeling vil i hovedsak være realisert innen utgangen av 2020. I 
perioden 2007-2018 er det tildelt nærmere 153 millioner kroner til ca. 640 prosjekter.   

Driften av fondet er effektiv og nøktern gjennom sekretariatet ved Sysselmannen på Svalbard og 
faglig bistand fra Miljødirektoratet, Riksantikvaren, Sysselmannen og Norsk Polarinstitutt. Fondet har 
siden oppstarten etablert gode rutiner for den daglige driften, samtidig som det arbeides med å 
utvikle virksomheten videre. Styret mener driften av fondet er i betryggende former, både når det 
gjelder økonomiforvaltning og prosjektoppfølging.  

Resultatoppnåelse er i stor grad avhengig av kvaliteten på søknadene til fondet. Gjennom elektronisk 
søknadssenter er det lagt til rette for en enkel søknadsprosess og effektiv søknadsbehandling. Fondet 
skal være et lavterskeltilbud for potensielle søkere og veiledning i faglige og administrative spørsmål 
er en prioritert oppgave i sekretariatet.  

Behovet for midler til miljøvern- og kulturminnetiltak på Svalbard er stort. Det er stor bredde og 
variasjon i prosjektene; fra enkle og kortsiktige tiltak til større prosjekter med langsiktige effekter. 
Antall søknader til fondet synes å ha stabilisert seg på et høyt nivå, og en forventet økning i antall 
tilreisende til Svalbard medfører gode forutsetninger for økt støtte til miljøvern- og 
kulturminnearbeid på Svalbard i årene som kommer. Økningen i antall tilreisende medfører samtidig 
en øket miljøbelastning, som fondets midler er ment å motvirke. 

 

 

Morten Ruud  

styreleder        
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Del II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 

Samfunnsoppdraget 
Svalbards miljøvernfond ble opprettet i 2007 og er et økonomisk virkemiddel i miljøvernarbeidet på 
Svalbard. Fondet er hjemlet i Svalbardmiljøloven og får inntekter primært fra en miljøavgift som 
pålegges tilreisende.  Fondet tildeler årlig 10 – 25 millioner kroner til miljøvernprosjekter, etter 
søknad fra private og offentlige virksomheter, privatpersoner og organisasjoner. Formålet er å støtte 
tiltak som direkte og indirekte bidrar til å beskytte naturmiljø og kulturminner på Svalbard. Fondets 
midler skal bidra til å sikre at Svalbards særpregede villmarksnatur bevares som grunnlag for 
opplevelse, kunnskap og verdiskapning. Fondet skal også arbeide for å initiere og stimulere gode 
prosjekter og tiltak som har til formål å ivareta de høye miljømål som er satt for Svalbard. 

Organisering 
Svalbards miljøvernfond er et statlig fond underlagt Klima- og miljødepartementet. Fondet er 
organisert med et styre og et sekretariat. Sekretariatet er lokalisert hos Sysselmannen på Svalbard. 
Styrets medlemmer utnevnes av Klima- og miljødepartementet, og styreleder er fondets 
virksomhetsleder. Styret har en sammensatt kompetanse innen ulike fagområder og har god 
kjennskap til miljøutfordringer og samfunnsforhold på Svalbard.  I 2018 har styret bestått av følgende 
personer (navn / funksjonstid):  

Morten Ruud (styreleder)  2018 – 2022     
Anne-Line Pedersen (nestleder)  2017 – 2021  
Stefan Norris     2017 – 2021  
Anna Lena Ekeblad    2018 – 2022  
Rune Bergstrøm    2018 – 2022  
Siri Hoem (vara)   2017 – 2021  
 

Sysselmannen på Svalbard har organisert sekretariatsfunksjonen gjennom en relativt fristilt 
rådgiverstilling i administrasjonsavdelingen. Rådgiveren har ansvar for daglig drift og er sekretær for 
styret. Sysselmannen sørger også for regnskap, arkiv, IT, og annen administrativ støtte.  Samlet utgjør 
administrasjonen av fondet ca. 2 årsverk ved Sysselmannen.  Ansatte følger ordinært 
personalreglement ved Sysselmannen med åremålsstillinger. 

Sekretariatet er i 2018 driftet av:  

Heidi Eriksen (rådgiver, sekretær for Svalbards miljøvernfond)  
Anne-Karin Bekken (førstekonsulent, økonomi) januar - mars  
Marion Lexau Nødset (førstekonsulent, økonomi) mai - desember   

Daglig drift av Svalbards miljøvernfond omfatter planlegging og ledelse av fondets virksomhet og 
oppfølging av de oppdrag som styret gir. Sekretariatet har ansvar for kunngjøring av tilskuddsmidler, 
forberedelse og innstilling av saker for styret, utbetaling av midler og oppfølging av prosjekter. Gode 
rutiner og systemer for oppfølging av prosjektporteføljen bidrar til god kontrollstyring og effektiv 
utnyttelse av fondets midler.  
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Svalbards miljøvernfond har som mål å være en åpen og utadrettet virksomhet.  Sekretariatet er 
tilgjengelig for publikum gjennom møter, på kontoret eller ved kontakt på telefon og e-post. Fondet 
har en egen nettside med generell informasjon om fondet, nyheter, resultater og rapporter fra 
prosjektet og en egen facebook side som blir brukt i formidling av nyheter og resultater.  

Svalbards miljøvernfond benytter seg av Sysselmannens saksarkivsystem, og fondets dokumenter 
fremkommer i Sysselmannens offentlige postjournal, som publiseres ukentlig på Sysselmannens 
nettside.  

Sysselmannen, Riksantikvaren og Miljødirektoratet bidrar med faglig vurdering av søknadene. Nytt 
fra 2018 er at forskningssøknader også blir vurdert av Svalbard Science Forum i forhold til 
samordning og lignende prosjekter. Norsk Polarinstitutt bidrar med en samlet oversikt over 
kunnskapsbehov for miljøforvaltningen på Svalbard.  

Presentasjon av utvalgte hovedtall 
Svalbards miljøvernfond får inntekter med hjemmel i Svalbardmiljøloven. Avgift for felling (jakt og 
fiskekort, § 32) og miljøavgift for tilreisende til Svalbard (§ 78) gir relativt faste inntekter. 
Størsteparten av inntektene til fondet i 2018 kommer fra reisende med fly (64 %) og turistskip (35 %).  
I tillegg har fondet potensielt inntekter fra eiendomsrett til flora og fauna håndtert i strid med loven 
(§ 94), erstatning (§ 95), tvangsmulkt (§ 96) og overtredelsesgebyr (§ 96a). Dette følger prinsippet om 
at alle inntekter etter Svalbardmiljøloven skal tilfalle Svalbards miljøvernfond og nyttes til 
miljøverntiltak på Svalbard. 

 

Figur 1. Samlet inntekt til Svalbards miljøvernfond (mill. kr/år) i perioden 2007-2018. Inntekten i 2007 gjelder for 9 
måneder ettersom miljøgebyret ble gjort gjeldende fra 1.4.2007. Merk også at inntekt i 2013 er for 13 måneders 
flytrafikk og inntekt i 2014 er for 11 måneders flytrafikk. 

Svalbards miljøvernfond har i 2018 tildelt 24,4 millioner kroner til 66 nye prosjekter. Figur 2 viser 
utvikling i tildelingene i perioden 2007-2018. I årene 2017-2018 har det vært gitt større tildelinger 
enn forventet inntekt. Dette skyldes bruk av akkumulerte fondsmidler fra tidligere år og tilbakeførte 
midler fra prosjekter som ikke har benyttet seg av hele tilsagnsbeløpet.   
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Figur 2. Samlet tildeling til miljøvernprosjekter (mill. kr/år) i perioden 2007-2018.  

 
Svalbards miljøvernfond skal ha en effektiv drift av fondet i forhold til samlet tildeling til prosjekter. 
Kostnader for drift og administrasjon av fondet i 2018 utgjorde 17,2 % av samlet ressursbruk for året. 
Figur 3 viser årlig prosentvis fordeling av driftskostnader og tilskudd til miljøverntiltak. 

 

Figur 3. Årlig prosentvis forhold mellom driftskostnader (rød) og tilskudd til miljøverntiltak (blå) i perioden 2007-2018.  
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Tabell 1. Nøkkeltall for driftsutgifter og tildelinger i 2018. 

Svalbards miljøvernfond – Nøkkeltall 2018 Beløp (kr) 
Driftsutgifter* 3 764 000 
Tilskudd til miljøvernprosjekter  24 378 000 
  
Refusjon av miljøavgift til fastboende  412 800 
*Herav drift av refusjonsordningen 310 000 

 

 

Figur 4. Antall prosjekter tildelt støtte i perioden 2007 – 2018.  

 
I 2018 var det totalt 162 søknader, og 66 fikk støtte noe som gir en tilsagnsprosent på 41 %. Siden 
etablering av fondet er det kommet inn 1377 søknader og totalt 639 prosjekter har fått støtte (46 %). 
Tabell 2 gir en oversikt over fordeling av tilskudd på ulike kategorier i 2018 og for hele perioden 
2007-2018.  

Prosjektene fordeles i åtte kategorier. Valg av kategori gjøres av søker, og kun åpenbart 
feilkategoriserte søknader blir i ettertid plassert i andre kategorier. Ved sammenligning over flere 
tildelingsrunder kan en likevel se trender i hvilke kategorier og type tiltak som er prioritert for 
tilskudd. Dette samsvarer også med tilfanget av søknader i de ulike kategoriene. 
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Tabell 2. Fordeling av tilskudd på ulike kategorier i 2018.* 

Kategori  Antall 
prosjekter 
2018 

Antall 
prosjekter 

2007-18 

Sum 2018 Sum  
2007-2018 

Kartlegging og overvåkningstiltak 
(01) 

12 128 5 005 000 34 839 500 

Skjøtselstiltak (02) 3 17 270 000 3 962 000 
Gjenoppretting av miljøtilstanden 
(03) 

7 35 60 000 4 165 800 

Undersøkelser av hva som 
forårsaker endringer i miljøet (04) 

3 43 1 597 000 14 652 500 

Tilretteleggingstiltak (05) 15 107 5 485 000 25 726 350 
Kulturminnetiltak (06) 9 97 3 648 000 27 714 000 
Informasjons- og opplæringstiltak 
(07) 

16 191 3 678 000 32 078 750 

Fiske- og vilttiltak (08) 1 20 400 000 4 854 000 
Sum 66 638 24 378 000 152 227 900 

* Kategorisering av prosjektene gjøres av søker og fordelingen kan være misvisende ved at eksempelvis 
tilretteleggingstiltak også kan være kulturminnetiltak osv.  

Kartleggings- og overvåkningstiltak domineres av forskningsprosjekter som innhenter 
forvaltningsrelevant kunnskap til bruk i miljøforvaltningen på Svalbard. Tilretteleggingstiltak er en 
stor kategori som oftest har konkrete og synlige resultat. Informasjon og opplæring er den 
kategorien hvor flest søkere har fått støtte. Her finnes mange prosjekter som bidrar til 
holdningsskapende arbeid. Barn og unge er ofte i målgruppen, noe fondet anser som viktig for å 
skape engasjement og diskusjon rundt miljøvern på Svalbard. Det er få prosjekter i kategorien 
skjøtsels- og restaureringstiltak. Årsaken er at mange prosjekter i denne kategorien ofte plasseres i 
kategoriene kulturminnetiltak og tilretteleggingstiltak.  

Søknadsprosessen 
Fondet gjennomfører to tildelinger i året med søknadsfrister 1. februar og 15. september.  Samlet 
tilgjengelig ramme for tildeling kunngjøres ved første tildelingsrunde. Dette gjør at søkere kan 
komme i gang med prosjektideer tidlig på året, noe som kan gi bedre omløp av fondets midler. 
Gjenstående beløp fra første runde kunngjøres ved høstens utlysning. I 2018 ble fordelingen 15,4 
millioner kroner ved vårens tildeling og 8,8 millioner kroner ved høstens tildeling.  Figur 5 viser ulike 
faser i driften av fondet.  
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Figur 5. Faser og prosesser i driften av Svalbards miljøvernfond, eksemplifisert gjennom et vilkårlig vitenskapelig 
prosjekt.  

Del III. Årets aktiviteter og resultater 

Samlet vurdering av resultater, måloppnåelse og ressursbruk i 2018 
Svalbards miljøvernfond har våren 2018 videreført arbeidet med å stimulere og støtte gode 
miljøverntiltak over hele Svalbard. I tillegg er flere prosjekter fra tidligere tildelinger nå fullført. 
Resultatene fra prosjektene viser at fondet er et viktig virkemiddel for å skape miljørettet endring i 
Svalbardsamfunnet og en god kilde til finansiering av tiltak som direkte og indirekte bidrar til natur- 
og kulturminnevern.  

Elektronisk søknadssenter bidrar til at fondet har et enkelt og effektivt system for søknadsbehandling 
og rapportering. Fondet har god balanse mellom inntekter og omfanget av søknader som innvilges 
tilskudd.  

Eventuelt vitenskapelig publisering

Økonomi og fagrapportering, populærvitenskapelig publisering på 
www.miljovernfond.no

Prosjektperiode (normalt inntil 2 år)

Styrebehandling, overordnet  prioritering og vedtak 

Samlet miljø- og økonomifaglig vurdering, jf. fondets formål   (innstilling) 

Vurdering av faglig kvalitet og forvaltningsrelevans i ESS (Sysselmannen, 
Miljødirektoratet, Riksantikvaren) 

Kunnskapsgrunnlag (Norsk Polarinstitutt)

Administrativ/teknisk sjekk

Søknad leveres i elektronisk søknadssenter (ESS) ved Miljødirektoratet

Søknadsprosess (samarbeidspartnere, drøfting med sekretariat, 
tillatelser, samfinansiering)

Kunngjøring av tilskuddsmidler  

Resultatkrav og føringer (Klima- og miljødepartementet)
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Fondet støtter både prosjekter med kortsiktige resultater og prosjekter med langsiktige effekter.  
Styret mener Svalbards miljøvernfond på en god måte oppfyller målene gitt i fondets formål og det 
årlige tildelingsbrevet fra Klima- og miljødepartementet. 

Tildelingsbrev med prioriteringer for budsjettåret 2018 
I tildelingsbrevet fra Klima- og miljødepartementet er det lagt vekt på følgende utfordringer:  
Ivaretagelse av den særegne villmarksnaturen på Svalbard er ett av de overordnete målene for 
svalbardpolitikken. Videre er det spesifikke mål for miljøvernet på Svalbard, og disse målene ligger 
fast, jf. Meld. St. 32 (2015–2016) Svalbard. En aktiv miljøpolitikk og et effektivt regelverk skal sikre at 
Svalbard med tilgrensende hav- og drivisområde fremdeles skal være lite påvirket av lokal aktivitet, 
og være et stort, sammenhengende villmarksområde. Samtidig må forvaltingen av Svalbards natur- 
og kulturminner ta hensyn til at både samfunnene og miljøet på Svalbard er i endring, og legge til 
rette for nødvendig omstilling og videreutvikling i samsvar med målsetningene. 

Miljøvernarbeidet skal ha fokus på å beskytte villmarksområdene på Svalbard i en situasjon der både 
klimaet, ferdsel og annen aktivitet er i endring. Klimaendringene er allerede merkbare på Svalbard. 
Isen minker, og dermed blir leveområdene for mange av de artene vi finner i Arktis i dag, som isbjørn 
og sel, redusert. Forvaltningen må se til at lokal virksomhet skjer innenfor rammer som sikrer at den 
samlede miljøbelastningen ikke blir for stor. 

Naturverdier og kulturminner som ligger nær lokalsamfunnene og som er viktige for reiselivet og 
lokalbefolkningen, skal sikres. Miljømyndighetene skal arbeide videre med å få på plass en helhetlig 
forvaltningsplan for området rundt Isfjorden. På denne måten vil man ta et samlet grep for å legge 
bedre til rette for reiselivet innenfor forvaltningsområde 10. 

Lokale utslipp påvirker miljøet i større grad enn det man har trodd tidligere. I lokalsamfunnene på 
Svalbard er grunnforurensing og håndtering av avfall en utfordring. Avløp fra lokalsamfunnene er et 
annet område som må følges opp. Samtidig er marin forsøpling og mikroplast i havet og på strendene 
rundt Svalbard er identifisert som et økende problem som også må følges opp. 

På Svalbard fører klimaendringene til økt risiko for skred, flom og mer ekstremvær. For mange av 
kulturminnene på Svalbard er stranderosjon en økende trussel. I tillegg er ferdselsslitasje en 
utfordring. Miljømyndighetene skal arbeide for å sikre kulturminner som er utsatt for effekter av 
klimaendringene i samsvar med kulturminneplan for Svalbard 2013-2023. 

Disse overordnede prioriteringene for miljømyndighetenes arbeid i 2018 bør også gjenspeiles 
gjennom tildelingene fra Svalbards miljøvernfond. 

Svalbards miljøvernfond følger opp målsettingen om å bevare Svalbards villmarksnatur. En avsetting 
for tilskudd budsjettert til 25 millioner i 2018 ga fondet godt handlingsrom for finansiering av små og 
mellomstore miljøvernprosjekter på Svalbard.  

Resultatområde 
Svalbards miljøvernfond jobbet i 2018 under resultatområde Polarområdene og med følgende 
nasjonale mål: 

- Omfanget av villmarkspregete områder på Svalbard skal opprettholdes, og naturmangfoldet 
bevares tilnærmet upåvirket av lokal aktivitet. 
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- De 100 viktigste kulturminnene og kulturmiljøene på Svalbard skal sikres gjennom forutsigbar og 
langsiktig forvaltning. 

- Negativ menneskelig påvirkning og risiko for påvirkning på miljøet i polarområdene skal reduseres 

Lenke til resultatområdet:  
http://www.miljostatus.no/nasjonale-mal/6.-polaromrada/  

Prioriteringer 
Ved behandling og tildeling av midler, skal Svalbards miljøvernfond prioritere prosjekter som: 

• fremmer bærekraftig reiseliv, rekreasjon og opplevelse rundt de større lokalsamfunnene i 
Isfjordområdet i tråd med miljømålene for Svalbard 

• sikrer kunnskap om klimaendringens virkning for naturmiljøet og kulturminner, og 
klimaendringenes betydning for sårbarheten for ferdsel og annen lokal påvirkning 

• fremmer tiltak for å ivareta kulturminner, med særlig vekt på prosjekter som sikrer 
kulturminner som er utsatt for effektene av klimaendringer 

• bidrar til å utvikle nye formidlingsformer og spre miljøinformasjon samt øke kunnskap om 
Svalbards natur- og kulturmiljø blant fastboende, barn og unge og tilreisende 

• ivaretar natur- og kulturmiljøet gjennom byutvikling, klimatilpasning, avfallsrydding samt 
forebygging og reduksjon av forurensning, avfall og marin forsøpling 

• bidrar til lavutslippsløsninger og reduksjoner i klimagassutslipp som følge av virksomhet på 
Svalbard 

• bidrar til å bedre kunnskapsgrunnlaget for forsvarlig høsting av de levende naturressursene 
og mulighetene for lokal bruk av matressursene på Svalbard 

 

Styringsparametere 
• Antall søknader som innvilges tilskudd, og som gjennomføres som planlagt innen hver 

kategori, og knyttet opp mot prioriteringene. 
• Antall prosjekter som gjennomføres som planlagt innen hver kategori, og knyttet opp mot 

prioriteringene. 
• Antall kulturminner og kulturmiljøer som ivaretas gjennom tilskudd til prosjekter. 

 
Svalbards miljøvernfond har gjennom tildelingen i 2018 gitt støtte til prosjekter som skal bidra til å 
opprettholde samme omfang av villmarksprega områder og prosjekter som bidrar til at biologisk 
mangfold opprettholdes tilnærmet upåvirket av aktivitet og ferdsel, jf. nasjonalt mål for 
polarområdene.  

Årets tildelinger viser at fondet bidrar til å ivareta prioriterte kulturminner og kulturmiljø jf. nasjonalt 
mål for Polarområdene. Praksis i fondet er at alle søknader i denne kategorien blir innvilget så fremt 
kvaliteten på søknadene er tilfredsstillende. For eiere av kulturminner skaper dette en 
forutsigbarhet, og midler fra fondet sikrer at det kan gjennomføres tiltak av god kvalitet. Fondet 
kompletterer med dette den ordinære kulturminneforvaltningen på en god måte.    

Flere av prosjektene som støttes bidrar til å redusere negativ menneskelig miljøpåvirkning og risiko 
for påvirkning, jf. nasjonalt mål 6.3. Eksempelvis oppryddingstiltak, ENØK-tiltak og ulike 
informasjonsprosjekter. 

http://www.miljostatus.no/nasjonale-mal/6.-polaromrada/
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Måloppnåelse og resultatkrav 
Det ble ved første søknadsrunde i 2018 tildelt 15,6 millioner kroner til 40 miljøvernprosjekter, og i 
andre søknadsrunde 8,8 millioner kroner til 26 prosjekter. Totalt var det 162 søkere med samlet 
søknadsbeløp på over 79 millioner kroner. Antall søknader er tilfredsstillende og det er god kvalitet 
på søknader som innvilges støtte. Miljøvernfondet videreførte med denne tildelingen et fortsatt 
fokus på tiltaksrettet miljøvernarbeid knyttet til føringene i tildelingsbrevet.  

I 2018 hadde fondet en rekordstor økonomisk ramme på 25 millioner kroner. Hele potten ble 
kunngjort på våren for å stimulere søkere til å komme i gang med prosjekter tidlig på året. For 
næringsliv, organisasjoner og forskningsmiljøer er tilskudd fra fondet et viktig bidrag til utvikling og 
gjennomføring av miljøtiltak og økt miljøbevissthet på Svalbard.  

De angitte føringer i tildelingsbrevet gir fondet en overordnet avgrensing og er en støtte for 
prioritering av søknader både i sekretariatets arbeid og ved styrets vedtak om tildelinger. Ved 
utlysning av tilskudd blir føringene formidlet både i kunngjøringen og i dialog med søkere. 
Miljøvernfondet bygger i tillegg på erfaring, kompetanse og etablerte prinsipper. Tildelingen i 2018 
tar utgangspunkt i dette og det vises til tabell 4 for en oversikt over alle prosjektene.  

Tildelingen til miljøvernprosjekter i 2018 oppfyller resultatkrav nr.1. Vern og sikring av naturmiljø 
inngår indirekte gjennom tildelingen. Vern og sikring av kulturminner og kulturmiljø er direkte 
ivaretatt i tildelingen. Flere av prosjektene som mottar støtte har informasjon og opplæring som 
hovedformål eller delformål.  Drift og forvaltning av fondets virksomhet er som helhet dekket av 
budsjettet og utgjør en liten andel i forhold til budsjettert tildeling. Fondet oppfyller med dette 
resultatkrav nr. 2. Dagens søknadshåndtering og drift synes effektiv og fungerer bra.  

Daglig drift 
Svalbards miljøvernfond følger et relativt fastlagt årshjul for aktivitet med veiledning til søkere, 
utlysninger, tildelinger og oppfølging av prosjekter som har mottatt støtte fra fondet. I 2018 er det 
gjennomført to styringsmøter med KLD, to styremøter, en strategisamling og to tildelingsrunder. I 
anledning strategisamlingen ble det gjennomført befaringer til og gitt orienteringer om flere 
pågående prosjekter. I forbindelse med styremøtene ble det også gjennomført møter mellom styret 
og Multiconsult, som har gjennomført evaluering av Svalbards miljøvernfond. 

Styret og sekretariatet deltar i løpet av året på befaringer av prosjekter der det er naturlig, og 
informerer om fondet ved ulike anledninger. Sekretariatet deltar på flere møter både av generell 
karakter og konkret for å drøfte prosjekter med potensielle søkere. I år deltok bla fondet på 
reiselivskonferansen Friske fraspark og Anne-Line Pedersen (nestleder) holdt et foredrag der. 

Svalbards miljøvernfond er opptatt av at rapportene og resultatene til de ulike prosjektene skal være 
lett tilgjengelig for publikum. Sluttrapporter fra ferdigstilte prosjekter publiseres på fondets nettside 
og kan søkes opp tematisk. Nyheter legges også ut på Facebook og når dermed ut til et større 
publikum. Resultater fra prosjekter blir i flere tilfeller også publisert i andre nettmedier, aviser og 
vitenskapelige tidsskrift.  
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Evaluering av fondet 
I forbindelse med 10-årsjubileet til Svalbards miljøvernfond ønsket KLD en evaluering av 
måloppnåelsen til Svalbards miljøvernfond. Oppdraget ble gitt til Multiconsult, og de leverte sin 
rapport 1. november. 

Evalueringen viser at Svalbards miljøvernfond har hatt betydelige virkninger for forvaltningen av 
naturmiljø og kulturminner på Svalbard innenfor de temaer som er nevnt i Svalbardmiljølovens § 98, 
og særlig hva gjelder å fremskaffe kunnskap. 

Fondet har særlig bidratt til å styrke kunnskapsnivået hos tilskuddsmottakere og for 
miljøforvaltningen på Svalbard. De mest konkrete virkningene har vært innen kulturminnevern, men 
det har også vært gjennomført en rekke konkrete lokale tiltak av betydning for miljøet. 

Bredden i typen tiltak og av tilskuddsmottakere innebærer at et stort antall personer på Svalbard og 
andre steder har fått et forsterket forhold og engasjement til Svalbard og miljø- og 
kulturminneutfordringene der. 

Men fondet har ifølge rapporten begrenset grad bidratt til å oppfylle de to overordnede formål i 
svalbardmiljøloven og fondets egne vedtekter: 

• Opprettholde et tilnærmet uberørt miljø på Svalbard når det gjelder sammenhengende 
villmark, landskap, flora, fauna og kulturminner. 

• Bidra til å sikre at Svalbards særpregede villmarksnatur bevares som grunnlag for opplevelse, 
kunnskap, og verdiskaping. 

 
I rapporten gis det en rekke anbefalinger knyttet til fondets virksomhet og forslag til vurderinger av 
betydning for fondets videre virksomhet. Dette er noe styret kommer til å arbeide med i tida som 
kommer. 

Tildelinger 2018 
I samsvar med formålet har Svalbards miljøvernfond i 2018 tildelt 24,4 millioner kroner til 66 nye 
prosjekter.  

Tabell 3. Samlet oversikt over tildelinger 2018. 

Prosjektnr. Mottaker Prosjektnavn Vedtak 
(kr) 

18/4 Basecamp Spitsbergen AS Innendørs urtehage på Kapp Linnè 50 000 
18/5 Kings Bay AS Tilstandsvurdering av Amundsenmasta 98 000 
18/6 Kings Bay AS Fortsatt registrering av gjenstander i 

Ny-Ålesund 
250 000 

18/7 Kings Bay AS Istandsetting av museumshytta 450 000 
18/8 Basecamp Spitsbergen AS Tavler og kart til fuglereservatet på 

Kapp Linnè 
50 000 

18/9 Stiftelsen Svalbard Museum Bjørnøya 3 280 000 
18/10 Longyearbyen lokalstyre, 

Polarflokken barnehage 
Søppeltokt og nedbrytningstid av 
søppel i havet og 

90 000 

18/13 AECO  AECOs CleanSeas og Clean up  1 800 000 
18/18 Statsbygg Leke- og oppholdsplass  Gruvedalen 850 000 
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18/19 Norges Miljø- og Biovitenskaplige 
Universitet 

Jakt på rein - er lokalt høye uttak et 
problem? 

400 000 

18/20 Norsk institutt for naturforskning Miljøhensyn i utbyggingsprosjekter 240 000 
18/21 Longyearbyen feltbiologiske forening 

(LoFF) 
Benker i Longyearbyens nærområde 65 000 

18/23 Svalbard Turn, Aktiv i friluft Prosjekt Isfjorden 275 000 
18/27 Longyearbyen Hundeklubb Strømsparende tiltak i hundegården 100 000 
18/29 Kaldnes Media AS Engelske undertekster på historiske 

filmer 
95 000 

18/30 LNS Spitsbergen AS Klimatiltak i LNS Spitsbergens 
bygningsmasse 

200 000 

18/32 AECO  Tillegg Sårbarhets- og risikovurdering 
ved ilandst 

460 000 

18/33 Polar Permaculture Solutions, AS Feasibility study for Arctic Farming in 
Longyearby 

345 000 

18/34 Nasjonalparksenter/Svalbard 
museum 

Skisser til nasjonalparksenter på 
Svalbard  

250 000 

18/35 Wageningen Marine Research Aliens on the beach 750 000 
18/42 Norwegian Polar Institute Atlantification consequences on 

Svalbard seabirds 
375 000 

18/45 Idretthøgskolen ved UiT - Norges 
Arktiske Universitet 

Forprosjekt: Hendelsesrapportering i 
reiselivet 

50 000 

18/52 Longyearbyen lokalstyre Opprydding av gamle kabler i 
Longyearbyen 

250 000 

18/53 Norsk Polarinstitutt Spredning av østmarkmus og parasitt 
på Svalbard 

780 000 

18/57 SALT Svalbard Beach Litter Deep Dives 900 000 
18/59 Universitetssenteret på Svalbard Hva finnes innenfor kyststripa på 

øyene i øst? 
240 000 

18/60 Universitetssenteret på Svalbard Digital læringsarena for arktisk biologi 145 000 
18/66 Akvaplan-niva Biologisk miljøhelsetilstand i 

Adventfjorden 
600 000 

18/67 Svalbard Fangst Tiltak mot marin forsøpling i Van 
Mijenfjorden 

340 000 

18/69 Eva Kotaskova Wilderness perceptions and practice 
in tourism  

55 000 

18/70 forScience Foundation Sorkapp Marine Litter Cleanup 330 000 
18/71 Visit Svalbard AS Forprosjekt skilting i Longyearbyen 790 000 
18/72 Visit Svalbard AS Forprosjekt tilrettelegging vindskjul 

kyststien 
500 000 

18/76 Visit Svalbard AS Friske fraspark 2 - tilleggsstøtte 100 000 
18/79 Visit Svalbard AS Tilrettelegging toalettfasiliteter 

Kyststien 
595 000 

18/80 Maarten Loonen Decomposing textile in graves in 
permafrost 

350 000 

18/81 Johan Magnus Granstrøm Istandsettelse av oppholdsbrakka 20 000 
18/82 Store Norske Spitsbergen Kulkompani 

AS 
Gruve 2B: prosjektering jfr. 
tilstandsvurdering  

400 000 

18/89 NGI Permafrost som geologisk barriere på 
Svalbard 

700 000 

18/94 Norges geologiske undersøkelse Naturlige konsentrasjoner i løsmasser, 
Longyearbye 

600 000 
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18/97 AECO Guidelines for vegetasjon og 
kulturminner 

130 000 

18/98 AECO Guidelines og nformasjon fritidsbåter   150 000 
18/99 Norsk institutt for naturforskning Effekter av cruiseturisme på Svalbard 500 000 
18/101 AECO Cruiseturisme - samfunnsmessig 

bæredyktighet  
250 000 

18/102 Svalbard Turn, Aktiv i friluft Prosjekt Isfjorden 2019 500 000 
18/111 Enhet barn og unge Innkjøp av sambruksutstyr 294 000 
18/115 Store Norske Spitsbergen Kulkompani 

AS 
Sikring av taubanebukker i 
Adventdalen 

1 000 000 

18/117 Kings Bay AS Innkjøp av "plukkposen"  7 000 
18/120 Store Norske Spitsbergen Kulkompani 

AS 
Restaurering av Svenskebrakka på 
Hotellneset 

550 000 

18/122 Store Norske Spitsbergen Kulkompani 
AS 

Taubanesentralen søknad om 
sikringstiltak 

300 000 

18/128 Store Norske Spitsbergen Kulkompani 
AS 

Miljøvennlig strømproduksjon og 
ENØK på Isfjord Ra 

150 000 

18/129 SINTEF Ocean Spredning og miljøeffekter av marine 
drivstoff ved 

322 000 

18/132 Svalbard Adventure Group Drift AS  Miljøsertifisering av Svalbard 
Adventure Group 

34 000 

18/133 Norsk Polarinstitutt Kunnskapsbasert forvaltning av isbjørn 
på Svalbard 

45 000 

18/137 Svalbard Bygg AS Solcellepanel på nytt kontorlokale 40 000 
18/139 Norsk institutt for naturforskning Storjo på Spitsbergen 200 000 
18/141 Visit Svalbard AS Skiltprosjekt Longyearbyen - 

detaljprosjektering 
1 500 000 

18/142 Visit Svalbard AS Optimal balanse og skjæringspunkt  250 000 
18/150 UNIS Student Council Resykkelerings Workshop 2019 75 000 
18/154 Department of Bioscience, Aarhus 

Universitet 
Brenttags 2018 385 000 

18/155 SINTEF Ocean Kartlegging av ukjente miljøgifter på 
Svalbard 

200 000 

18/159 Universitetssenteret på Svalbard, 
UNIS 

Konstantinovka 2019 250 000 

18/161 Arctic Husky Travellers AS Bærekraftig turisme og dyrevelferd  15 000 
18/162 Longyearbyen Lokalstyre Geotermisk sesonglagring i permafrost 1 000 000 
18/163 Arctica AS Miljøtiltak i butikklokalene 23 000 
15/37 Tillegg Longyearbyen lokalstyre Søppelamnesti for strandsøppel 990 000 
      24 378 000 

 

Prioritering, fordeling og kategorisering av tildelinger i 2018 
Ved behandling av søknadene har sekretariatet og styret aktivt brukt KLD sine prioriteringskriterier, 
og det gis her en kort beskrivelse av noen av prosjektene som ble tildelt støtte i 2018 fordelt på de 
ulike prioriteringskriteriene.  
 
Prosjekter som fremmer bærekraftig reiseliv, rekreasjon og opplevelse rundt de større 
lokalsamfunnene i Isfjordområdet i tråd med miljømålene for Svalbard 
Reiselivet er et satsningsområde for Svalbard, og for fondet er det viktig at dette ikke går på 
bekostning av den sårbare naturen og kulturminnene på øyriket. I en kronikk i Svalbardposten våren 
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2018 etterlyste styret mer forskning på effekter av turisme og ferdsel. Dette har blitt lagt merke til, 
og fondet fikk høsten 2018 inn flere søknader som omhandlet dette temaet.  
 
Styret valgte å gi støtte til Visit Svalbard, NINA, og AECO som skal samarbeide om tre prosjekter, og 
de fikk tilsammen en million kroner for å se på effekter av turisme. AECO fikk også midler til 
prosjektene «Guidelines for vegetasjon og kulturminner» og «Guidelines og informasjon til 
fritidsbåter». Visit Svalbard fikk videre midler til å tilrettelegge for miljøvennlig reiseliv og friluftsliv i 
Longyearbyen og langs kysten mot Bjørndalen, herunder skilting, vindskjul og toaletter. 
Longyearbyen Feltbiologiske Forening fikk bidrag til å sette opp benker i Longyearbyen. 
 
Prosjekter som sikrer kunnskap om klimaendringens virkning for naturmiljøet og kulturminner, og 
klimaendringenes betydning for sårbarheten for ferdsel og annen lokal påvirkning 
Wageningen Marine Research fikk midler for å studere forekomsten av fremmede arter i 
strandsonen. Dette prosjektet vil kunne gi svar på om turisme og ilandstigning på strender fører med 
seg nye arter, og om de som følge av klimaendringer vil kunne etablere seg. 

Norsk Polarinstitutt fikk støtte til et prosjekt som skal se på forvaltning av isbjørn på Svalbard, og hva 
man kan gjøre for å redusere antallet konflikter mellom mennesker og isbjørn som har fatalt utfall. 

Århus Universitet fikk støtte til å studere utviklingen av ringgås på Tusenøyane, og Norsk institutt for 
naturforskning fikk støtte til å kartlegge den økte utbredelsen av Storjo på Svalbard. 

 
Prosjekter som fremmer tiltak for å ivareta kulturminner, med særlig vekt på prosjekter som sikrer 
kulturminner som er utsatt for effektene av klimaendringer 
Svalbards miljøvernfond er en viktig bidragsyter til ivaretakelse av kulturminnene på Svalbard, og i 
2018 ble det blant annet gitt støtte til å gjennomføre en tilstandsvurdering av Amundsenmasta i Ny-
Ålesund. Kings Bay fikk også støtte til å restaurere museumshytta i Ny-Ålesund. Videre ble det gitt 
det midler til fullføring av museet på Bjørnøya, et prosjekt i regi av Svalbard museum.  

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS fikk midler til å avklare mulighetene for å ta vare på 
daganlegget i Gruve 2B, som har alvorlige skader. De fikk også nesten to millioner kroner til å 
fortsette sikringen av taubanebukker, restaurere Svenskebrakka på Hotellneset og sette i stand 
Taubanesentralen.  

Videre ble det gitt støtte til å undersøke bevaringsforholdene til tekstiler i gamle hvalfangergraver 
med ny teknologi. Klimaendringene fører til raskere nedbrytning av tekstiler i graver, og det er derfor 
viktig å få gjennomført dette. 

UNIS fikk midler til å gjennomføre en vitenskapelig og forvaltningsrettet dokumentasjon av den 
svensk-russiske gradmålingsekspedisjonens stasjon Konstantinovka i Gåshamna i Hornsund.  

Prosjekter som bidrar til å utvikle nye formidlingsformer og spre miljøinformasjon samt øke 
kunnskap om Svalbards natur- og kulturmiljø blant fastboende, barn og unge og tilreisende 
Svalbard museum og Nasjonalparksenteret får støtte til å utarbeide skisser til utstillinger i det 
planlagte nasjonalparksenteret, mens Basecamp Spitsbergen AS får støtte til tavler og kart til 
fuglereservatet på Kapp Linnè. 
 
Camp Svalbard fikk støtte til å kjøpe inn utstyr som telt, ovner osv. Dette vurderes som et godt 
holdningsskapende tilbud for ungdom. 
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Prosjekter som ivaretar natur- og kulturmiljøet gjennom byutvikling, klimatilpasning, 
avfallsrydding samt forebygging og reduksjon av forurensning, avfall og marin forsøpling 
Marint søppel har stort fokus på verdensbasis for tiden, og det gjenspeiles i årets søknadsrunder. 
Styret har valgt å prioritere disse søknadene høyt i 2018.  
 
AECO fikk støtte til å sette i gang et større prosjekt for å redusere bruk av engangsplast på 
ekspedisjonskipene og for å videreutvikle søppelrydding av deltakere på ekspedisjonstoktene.  
 
Videre er det 4 rene søppelryddingsprosjekter som alle fikk støtte; fortsettelse av Prosjekt Isfjorden i 
regi av Aktiv i friluft, fortsettelse av søppeltoktene til Polarflokken barnehage og to 
søppelryddingsprosjekt knyttet til henholdsvis Sørkapp og Van Mijenfjorden.  

Longyearbyen lokalstyre fikk støtte på nesten en million til å dekke sine utgifter til håndtering og 
sortering av all strandsøppel når det er kommet til Longyearbyen, en ordning fondet har støttet siden 
2015. Styret har også vedtatt at fondet vil dekke alle utgifter Lokalstyre har med håndtering av 
strandsøppel framover, uten at de trenger å søke. 

Polar Permaculture Solutions AS fikk støtte til å sette i gang et forprosjekt for å se på muligheten til å 
bruke organisk avfall til biogassproduksjon og dyrking av urter og grønnsaker.  

Longyearbyen lokalstyre og Telenor Svalbard AS fikk midler til å rydde opp i gamle kabler i 
Longyearbyen som ikke lenger har en funksjon. Gamle kabler er visuelt skjemmende, de kan påføre 
dyr i Longyearbyen og nærområdet lidelser og enkelte typer kabler kan også medføre forurensning 
av grunnen.  

NGI fikk støtte til å vurdere permafrost som geologisk barriere på Svalbard, og Akvaplan – NIVA fikk 
støtte til å undersøke den biologiske miljøhelsetilstanden i Adventfjorden, som et supplement til 
tidligere vannkvalitetsundersøkelser av fjorden.  

Prosjekter som bidrar til lavutslippsløsninger og reduksjoner i klimagassutslipp som følge av 
virksomhet på Svalbard 
I følge retningslinjene kan ENØK-tiltak i utgangspunktet støttes med 15 % av eksterne kostnader. 
Unntak kan gjøres ved utprøving av ny teknologi hvor det er usikkerhet om effekten på Svalbard. 
 
Longyearbyen Lokalstyre ønsker til å utrede geotermisk lagring i grunnen under permafrosten. Dette 
ses på som et nytt og banebrytende prosjekt, og de fikk en million kroner. Dette kan være med på å 
gi viktig kunnskap knyttet til framtidige energiløsninger for Longyearbyen. 
 
Store Norske Spitsbergen Kulkompani fikk støtte til utredning av miljøvennlig strømproduksjon på 
Isfjord Radio og Arctica AS fikk støtte til å skifte ut belysningen i butikken til ledbelysning.  

Prosjekter som bidrar til å bedre kunnskapsgrunnlaget for forsvarlig høsting av de levende 
naturressursene og mulighetene for lokal bruk av matressursene på Svalbard 
NMBU fikk støtte til for å se på om ulikt jakttrykk i de lettest tilgjengelige jaktområdene kontra de 
som ligger lenger unna kan ha negative effekter på bestanden 
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Eksempler på ferdigstilte prosjekter 2018  
Resultatet av fondets tildelinger er sjelden synlig samme år som tilsagnet gis. Det er derfor naturlig å 
nevne noen av de mange prosjektene som er avsluttet og rapportert i denne perioden.  

Søppelamnesti 

Både Store Norske Spitsbergen Kulkompani og Lokalstyre har fått midler til å gjennomføre 
oppryddingsprosjekter, og totalt ble det levert 220 kjøretøy til avfallsanlegget i prosjekt perioden. 
Søppelamnestiet har i tillegg bidratt til innsamling og behandling av over 35 tonn herreløst avfall fra 
Longyearbyen sentrum. Avfallet har hovedsakelig vært ødelagte sleder, jerrykanner, paller og annet 
skuterrelatert utstyr. Prosjektet har bidratt til en vesentlig ryddigere og triveligere by. Longyearbyen 
lokalstyre fortsetter å jobbe sammen med Store Norske om både forebyggende tiltak samt 
ytterligere opprydding. 
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Mye ny kunnskap om svalbardrein 
Flere prosjekter som omhandler 
svalbardreinen har blitt ferdigstilt i 2018. 
Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet 
har sett på hvordan snøscooterferdsel påvirker 
reinens adferd, og har funnet ut at 
svalbardrein helst unngår områder som ligger 
nærmere enn 200 meter fra hoved-
skutertraseene. Prosjektet konkluderer med at 
det er viktig at skuterferdselen holdes under 
oppsikt, og at ikke en økt andel vil foregå 
utenfor traseer.  

Svalbardreinen påvirkes også av 
klimaendringer, og i Polarinstituttet sitt prosjekt «Svalbardreinen til himmels eller på tynn is?» har en 
sett på hvordan klima og samspillet mellom is på land og hav påvirker reinens kondisjon, habitatbruk 
og utvandring. Resultatene viser blant annet at i vintre med mye isdekte beiter begynner reinen langs 
kysten å beite på tang og tare.  

Polarinstituttet har også rapportert sitt prosjekt «Hvor skjer økosystem-interaksjonene?». I dette 
prosjektet har en søkt å finne ut i hvilken grad svalbardrein, gjess og ryper bruker de samme 
områdene/ressursene, likeledes hva slags områder reinen foretrekker sommerstid.  

Norsk Polarinstitutt har også fått støtte til innkjøp av små digitale vekter som jegerne får med seg ut 
på reinsjakt. Reinsjegernes rapportering av slaktevekter gir viktig kunnskap til forvaltning og 
forskning. Svalbardreinens kroppsvekt forteller mye om bestandens tilstand og reproduksjonsevne. 

Reiseliv og tilrettelegging 
Visit Svalbard har tidligere fått utarbeidet en Temaplan for Longyearbyen. Den har forslag til hvordan 
Longyearbyen kan tilrettelegges for utendørs ferdsel og opplevelse på naturmiljøet og 
lokalsamfunnets premisser. Nå har de vurdert 5 ulike tiltak og sett på hvorvidt tiltakene lar seg 
gjennomføre, hva som må gjøres, hvordan det kan gjøres, hvilke tillatelser som kreves, forslag til 
gjennomføring, materialbruk, kostnader og tegninger. Tiltakene det gjelder er Burmatrappa 
(forbindelse fra Bykaia til Burmaveien), Løwøbrua (reetablering av gammel overgang over 
Longyearelva sør), hengebru Gruvedalen (etablering av ny forbindelse østover), trapp og grussti fra 
gamle kraftstasjonen til Taubanesentralen med adkomst fra Strandveien til Taubanesentralen  og 
mobile broer over Longyearelva (nord og sør – Sjøområdet og Sverdrupbyen/Nybyen). 
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 AECO har utarbeidet seks nye guidelines for dyr og 
fugler på Svalbard. Hver guidelines inkluderer 
faktainformasjon om arten, bilder og selve 
veiledningen (guidelines) som tar for seg hvordan man 
kan opptre i nærheten av arten uten å representere 
negativ påvirkning eller unødvendig forstyrrelse. 

AECO har også utarbeidet flere stedsspesifikke 
retningslinjer (site specific guidlines) for blant annet 
Fuglehuken og Sallyhamna. 

 

 

Kulturminner 
Svalbard museum og værvarslinga i Nord-Norge har samarbeidet om registrering og dokumentasjon 
av samlingene på Bjørnøya museum og bygningen «Gammelradioen». Prosjektet «Bjørnøya 2» er 
første del av et hovedprosjekt som har som mål å restaurere «Gammelradioen» samt å lage en ny 
utstilling om Bjørnøyas historie i bygningen. 

Thor Bjørn Arlov og Per Kyrre Reimert m.fl., 
Unis, har gjennomført en omfattende 
arkeologisk og historisk dokumentasjon av 
kulturminnene ved den svenske 
gradmålingsstasjonen i Sorgfjorden (1899-
1900) samt utvalgte relaterte kulturminner i 
området. Stasjonen ble benyttet til 
overvintring av en gruppe på fem svenske 
vitenskapsfolk og deres sju assistenter. 
Hensikten var å gjøre en rekke 
observasjoner i forbindelse med den 
svensk-russiske gradmålingsekspedisjonen på Svalbard (1899–1901).  

Et annet prosjekt som nå er avsluttet 
er «Bevaring og kulturformidling 
Grøndalbilder». Fotosamlingene etter 
Herta Lampert, Leif Archie Grøndal og 
Harald Grøndal er nå fullstendig 
digitalisert. Bildesamlingen er fra sent 
40-tall og frem i nyere tid. Den viser 
menneskers arbeid og fritid på 
Svalbard gjennom alle årets sesonger. 
Samlingens digitale filer er tilgjengelig 
for allmennheten gjennom Svalbard 
museums nettside. 
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Store Norske Spitsbergen 
Kullkompani har også avsluttet tre 
prosjekter de har fått støtte til i 
forbindelse med gruvemuseet i 
Gruve 3. Gruva ble åpnet for 
publikum høsten 2015. For å få 
dette til måtte det til en 
restaurering og sikring av 
bygningsmasse, registrering av 
gjenstander og bygninger/anlegg. 
Det ble utført flere tiltak for å sikre 
daganlegget med støtte fra 
Svalbards miljøvernfond. For å få 
opplevelsen av hvordan det var å arbeide i en lavstrossegruve ble det blant annet laget en fullskala 
modell av et produksjonsområde slik det var i Gruve 3. Ved kulltippen i daganlegget er det nå laget 
en 30 meter lang kopi av en strosse som publikum kan krype gjennom og oppleve mørket og lydene i 
fjellet. 

 

Informasjon 

I løpet av perioden august 2017- august 
2018 har det blitt gjennomført et forprosjekt 
som har undersøkt muligheten for å etablere 
et besøkssenter nasjonalpark på Svalbard. 
Konklusjonen fra forprosjektet og 
styringsgruppens anbefaling er at det 
etableres et autorisert besøkssenter 
nasjonalpark som kan ta ansvar for 
informasjon og formidle kunnskap om 

verneområdene og kultur- og naturverdiene samt turmuligheter på Svalbard. Sluttrapporten 
beskriver hvordan et Besøkssenter nasjonalpark på Svalbard bør utformes ut fra retningslinjer for 
autorisasjon av Besøkssenter fra Miljødirektoratet. 

Alle prosjektrapporter er tilgjengelig på fondets nettside. 
 

Ressursbruk 
Fondets samlede ressursbruk fremgår av regnskapet.  Styret mener løsningen med sekretariat hos 
Sysselmannen er en god og kostnadseffektiv ordning som også bidrar til god kvalitet.  Den 
administrative kostnaden er relativt uavhengig av søknadsmengden.  Resultatene fra prosjektene er 
gode og inntektene til fondet blir på en effektiv måte tilbakeført til natur- og kulturminnevern på 
Svalbard.  

Fastboende på Svalbard kan få miljøavgiften refundert. Dette er en ordning som benyttes for en del 
reisende, men mange privatpersoner og bedrifter velger bevisst ikke å be om refusjon.  Ordningen er 
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relativt kostbar å administrere og utføres av Svalbard skattekontor etter avtale med Sysselmannen 
som sekretariat. Innkreving av miljøavgift (kr. 150,- pr. reisende) håndteres effektivt gjennom Avinor 
og Sysselmannen. AECO (Association of Arctic Expedition Cruise Operators) leverer grunnlagstall for 
trafikk med cruisebåter som forlater Svalbard. 

Tabell 4. Fordeling av driftsutgiftene i 2018. 

Driftsutgifter Kr % 
Lønn 1 082 335 29 
Kontorleie, inventar, bolig, bil, utstyr  887 896 24 
Kjøp av eksterne tjenester * 1 126 451 30 
Styrehonorar 294 075 8 
Reiser, møter, kurs, representasjon 339 932 9 
Annonser, kunngjøringer, annet 24 936 1 
SUM 3 755 625 100 
   

*herunder evaluering av fondet. 
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Del IV. Styring og kontroll i virksomheten 
Svalbards miljøvernfond har en oversiktlig struktur og arbeidsform, samtidig som det er høye krav til 
styring og kontroll i de ulike oppgavene som utføres. Fondet arbeider med dette på samme måte 
som Sysselmannen for øvrig. Gode rutiner for innkreving av miljøavgift og andre inntekter samt 
korrekte utbetalinger til prosjektene er svært viktig. I dette ligger også en kontroll med at tilgjengelig 
økonomisk ramme ikke blir overskredet i drift og tildelinger av prosjektstøtte. 

Måloppnåelse og resultat samsvarer med mål og krav satt for fondet. Dette er noe som kontinuerlig 
forbedres og avvik forebygges og korrigeres gjennom veiledning i prosjektgjennomføring og 
rapportering.  Effektiv ressursbruk er viktig både i egen drift og i vurderingen av hvordan tildelt støtte 
blir brukt. I enkelte prosjekter settes det særskilt krav til revisjonsberetning ved rapportering. Intern 
drift revideres årlig av Riksrevisjonen. Svalbards miljøvernfond er fullservice kunde hos DFØ og 
anvender i likhet med Sysselmannen økonomiverktøyene Agresso og Contempus. Regnskap og 
rapportering avstemmes regelmessig og økonomistyringen anses å være forsvarlig.  

Det kan være risiko forbundet med bruk av tilskuddsmidler i de enkelte prosjektene, men dette 
forebygges gjennom regelmessig kontakt og rapporteringskrav. Etterskuddsbetaling bidrar til rett 
bruk av midlene og god rapportering. Gjennom etablert arbeidsdeling og gode prosesser i fondets 
drift har både styret og administrasjonen fokus på resultatoppfølging og kontroll i virksomheten.  

Del V. Vurdering av framtidsutsikter 
Svalbards miljøvernfond er vel etablert og et betydelig virkemiddel i miljøvernarbeidet på Svalbard. 
Endring av rammebetingelser i form av reduserte inntekter kan ha negativ innvirkning på fondets 
mulighet til å støtte prosjekter. Redusert inntekt knyttes til en reduksjon i antall passasjerer med fly 
eller cruiseskip. Inntektene har de siste tre årene vært stabile, med en liten økning. 

Reiselivet opplever fortsatt økning i antall turister som besøker Svalbard, noe som bidrar til større 
inntekter til fondet i form av miljøavgiften. Det er i første rekke utviklingen i fly- og hotellkapasitet 
som er avgjørende for fondets inntekter. 

God måloppnåelse avhenger av at fondet får inn mange søknader av god kvalitet. Antall søknader de 
siste årene anses som tilfredsstillende. Raske klimaendringer, marin forsøpling og økt ferdsel er 
eksempler på faktorer som vil forsterke behovet for miljøtiltak, gjenoppretting, tilrettelegging og 
vedlikehold.  Svalbards miljøvernfond vil da være en viktig bidragsyter i dette arbeidet.  
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Del VI. Årsregnskap – Svalbards miljøvernfond 

Ledelseskommentar til årsregnskapet 2018 
Svalbards miljøvernfond er et statlig fond underlagt KLD og fører regnskap i henhold til 
kontantprinsippet, slik det også framgår av prinsippnoten til årsregnskapet. Fondet bidrar gjennom 
tildeling av prosjektstøtte til miljøverntiltak over hele Svalbard. Midlene brukes til skjøtsel, 
vedlikehold av kulturminner, informasjons- og opplæringstiltak og prosjekter med formål å 
undersøke eller gjenopprette miljøtilstanden.  Hovedprioritet er gjennom tildeling av prosjektstøtte å 
bidra til tiltak som direkte og indirekte bidrar til å beskytte og bevare Svalbards særpregede 
villmarksnatur som grunnlag for opplevelse, kunnskap og verdiskapning.  

Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten, rundskriv R-115 fra 
Finansdepartementet og krav fra KLD til Svalbards miljøvernfond i instruks om virksomhets- og 
økonomistyring. Jeg mener regnskapet gir et dekkende bilde av fondets tildelinger, regnskapsførte 
utgifter og inntekter.  

Regnskapsførte utbetalinger er ikke knyttet til tildelingene i regnskapsåret, men tildelinger fra 
vanligvis de to foregående år. Fondet utbetaler tilskudd i takt med dokumentert forbruk i 
prosjektene.  Komplett sluttrapportering fra prosjekter skal være mottatt av fondet før det 
gjennomføres sluttutbetaling.  

Tildelingen i 2018 er en fremtidig utgift som påløper i 2019-2020. Alle bundne midler fremgår av 
fondsregnskapet og noter.  

Riksrevisjonen er ekstern revisor og bekrefter årsregnskapet for fondet. Revisjonsberetningen antas å 
foreligge i løpet av 2. kvartal 2019. 

 

Oslo / Longyearbyen 14. mars 2019. 
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Del VII. Økonomirapportering  

Tabell 1 og 2 Forklaringer til statsregnskapet 2018 
Tabell 1  Forklaringer til statsregnskapet 2018 - utgifter 

Kap. 1472,50 Overføringer til Svalbard miljøvernfond 

Hjemmel for utgiftene Beløp i kroner 

Tildeling i tildelingsbrev 30.12.2017 17 658 000 
Sum tildeling 17 658 000  
Regnskap 19 904 638  

Mer- (-)/mindreutgift (+) -2 246 638  
 

Tabell 2  Forklaringer til statsregnskapet år 2018 - inntekter 

Kap. 5578,70 Sektoravgifter under Svalbard miljøvernfond 

Hjemmel for inntektene Beløp i kroner 

Tildeling i tildelingsbrev 30.12.2017 17 670 000 
Sum tildeling 17 670 000  
Regnskap 20 648 288  

Mer- (-)/mindreinntekt (+) -2 978 288  
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Utfylling av kapitalregnskapet 

 

 

 

 

Virksomhet Klima- og miljødepartementet

Hovedgruppe 81 Kontolån ordinære fond
Undergruppe 81.14.05 Svalbard miljøvernfond

Spesifisert inngående balanse:
Selskap: Beløp
Svalbard miljøvernfond 52 432 214,31                         

Sum inngående balanse: 52 432 214,31                         

Endringer i perioden undergruppe
Svalbard miljøvernfond                          19 904 638,01 1472.50

j p p
. Nr 1 S (2013-

Endringer ført i bevilgningsregnskapet:

Endringer ikke ført i bevilgningsregnskapet: 20 110 346,70                         

Sum endringer i perioden undergruppe: 205 708,69                              

Spesifisert utgående balanse i perioden undergruppe
Svalbard miljøvernfond 52 637 923,00                         

Sum utgående balanse: 52 637 923,00                         

Tabell 7  Utfylling av kapitalregnskapet

Tekstforklaringer:

Virksomhet Klima- og miljødepartementet

Hovedgruppe 64 Ordinære fond
Undergruppe 64.14.05 Svalbards miljøvernfond

Spesifisert inngående balanse:
Selskap: Beløp
Svalbard miljøvernfond -300,00                                     

Sum inngående balanse: -300,00                                     

Endringer i perioden undergruppe
Svalbard miljøvernfond 71.44.11
Endringer ført i bevilgningsregnskapet:

Endringer ikke ført i bevilgningsregnskapet:

Sum endringer i perioden undergruppe:

Spesifisert utgående balanse i perioden undergruppe
Svalbard miljøvernfond -300,00                                     

Sum utgående balanse: -300,00                                     

Tabell 7  Utfylling av kapitalregnskapet

Tekstforklaringer:
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Oppstilling til bevilgningsrapportering 

 

Prinsippnote til årsregnskapet – oppstilling av bevilgningsrapporteringen for Svalbards 
miljøvernfond 

Årsregnskap for statlige virksomheter er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i 
bestemmelser om økonomistyring i staten (“bestemmelsene”). Årsregnskapet er i henhold til krav i 
bestemmelsene punkt 3.4.1, nærmere bestemmelser i Finansdepartementets rundskriv R-115 av 
november 2016 og eventuelle tilleggskrav fastsatt av overordnet departement. 
 

Note A Tildelinger av midler til fondet i regnskapsåret 
Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Årets tildelinger 
1472 Overføring til Svalbards miljøvernfond 50  17 658 000 
5578 Sektoravgifter under Svalbards miljøvernfond 70  17 670 000 

 
Svalbards miljøvernfond er opprettet med hjemmel i lov om miljøvern på Svalbard 
15.06.2001 nr. 79 § 98. Det er fastsatt en egen forskrift for fondet.  
Fondsmidlene skal brukes til prosjekter og tiltak som har som formål å beskytte miljøet på Svalbard. 
Fondet er avgiftsfinansiert og får inntektene fra miljøavgift, jakt- og fiskegebyr osv. 
 
Betalingsformidling skjer gjennom statens konsernkontoordning og likvidene oppbevares på 
oppgjørskonto i Norges Bank. Beholdninger på oppgjørskonti overføres til nytt år. 
 
Bevilgningsrapporteringen: 

Øvre del av oppstillingen viser hva som er rapportert i likvidrapporten til statsregnskapet.  
Likvidrapporten viser fondets saldo og likvidbevegelser på fondets oppgjørskonto i Norges Bank. Alle 
finansielle eiendeler og forpliktelser som fondet er oppført med i statens kapitalregnskap vises i 
oppstillingens nedre del. 
 
Det er utarbeidet en egen prinsippnote til fondsregnskapet. 
 
Note 1 til bevilgningsrapportering: 
 
Svalbards miljøvernfonds regnskap føres i to adskilte firmaer med egne bankkonti. 
Innbetalinger de siste dagene i desember hvert år rekker ikke å bli overført fondsregnskapet. 
Dette er samme beløp som i S-rapporten står som UB mellomværende i statsregnskapet. 

Note 2018
52 432 214,31

205 708,69
52 637 923,00

Kontonr. Note 2018 2017 Endring
641405 1 52 637 923,00 52 432 214,31 205 708,69
811405 52 637 923,00 52 432 214,31 205 708,69

Ordinære fond (eiendeler)
Beholdninger på konto(konti) i Norges Bank

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)
Tekst

Oppstilling  av  bevilgningsrapportering
Beholdninger rapportert i likvidrapport

Inngående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank
Endring i perioden
Sum utgående saldo oppgjørskonto i Norges Bank
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Fondsregnskap 

 

Prinsippnote til årsregnskapet – oppstilling av fondsregnskapet for statlige fond  

Fondsregnskapet tilsvarer oppstillingen av virksomhetsregnskapet i årsregnskapet for statlige 
virksomheter. Fondsregnskapet er utarbeidet etter kontantprinsippet. Det innebærer at inntektene 
(overføringer til fondet) vises i oppstillingen av resultatet når de er innbetalt. Utgifter (overføringer 
fra fondet) vises i oppstillingen av resultatet når de er utbetalt.  

Resultatoppstillingen inneholder alle overføringer til og fra fondet i regnskapsåret. Periodens resultat 
er forskjellen mellom overføring til fondet og overføring fra fondet og resultatet viser netto 
endringer i fondskapitalen.  

Noter til fondsregnskapet  

Note 1.  
Alle som reiser fra Svalbard må betale en miljøavgift på 150 kroner. Avgiften blir automatisk lagt på 
flybilletter og cruisebilletter av fly- og cruiseselskapene. Denne avgiften i tillegg til jakt- og 
fiskegebyrer er Svalbards miljøfonds inntekter.   

Note 2:  
Fastboende på Svalbard må også betale miljøavgift, men de kan få denne refundert. Som fastboende 
regnes alle som er innført i befolkningsregisteret for Svalbard. Svalbard skattekontor står for det 
praktiske arbeidet med refusjon til fastboende. I 2018 ble det utbetalt 2752 refusjoner.   

 

Note Regnskap 2018 Regnskap 2017

Inngående saldo -52 432 214,31          -49 461 452,76 
Inntekter 
Avgift flypassasjerer 1 -13 179 300,00          -12 211 500,00 
Avgifter turistskip 1 -7 319 550,00            -7 866 426,09 
Avgifter andre reisende 1 -16 941,76                -20 086,14 
Avgifter jakt og fiske 1 -132 496,25               -151 370,00 
Miljøerstatning 1

Mellomværende med FIN fra forrige år -300,00               -288 900,00 
Renteinntekt -241 865,00               -213 473,56 
Til disposisjon for drift og tilskudd          -73 322 667,32          -70 213 208,55 
Utgifter
Drift av Svalbards miljøvernfond 3 454 168,54             3 791 544,34 
Refusjon miljøavgift til fastboende 2 412 800,00                384 300,00 
Drift av refusjonsordningen 2 310 000,00 300 000,00
Sum drifts- og administrasjonsutgifter             4 176 968,54             4 475 844,34 
Utbetalte tilskudd 15 780 325,78           12 951 030,00 
Sum utbetalinger           19 957 294,32           17 426 874,34 
Innteker - utgifter          -53 365 373,00          -52 786 334,21 
Mellomværende med FIN -300,00                     -300,00 
Utestående tilsagn 49 756 736,81           42 296 758,59 
Udisponert beløp 2 881 186,19           10 135 455,72 
Sum utgående balanse           52 637 923,00           52 432 214,31 
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