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Del I. Leders beretning
I årsrapporten fra 2019 skrev jeg at Svalbards miljøvernfond etter 12,5 års drift var et veletablert økonomisk
virkemiddel i miljøarbeidet på Svalbard. I perioden 2007-2019 ble det tildelt 167 millioner kroner til 692
prosjekter. Situasjonen nå er totalt forandret. Fondet baserer sine inntekter hovedsakelig på en avgift på
reiser til og fra Svalbard. Etter at samfunnet generelt, og Svalbard spesielt, ble nedstengt som følge av
COVID-19 pandemien, er fondets inntektsgrunnlag nesten totalt forsvunnet. Selv om Svalbard ikke har
registrert et eneste tilfelle av COVID-19, har samfunnet vært nesten totalt isolert. Virkningene har vært
alvorlige, ikke minst for turistnæringen.
Styret besluttet derfor å avlyse den utlyste tildelingen våren 2020, med unntak av en tildeling til Visit
Svalbard på 230 000 kroner. Også høstens tildelingsrunde ble meget begrenset, i alt ble det i 2020 gitt støtte
på til sammen 2 467 000 kroner til i alt 18 prosjekter. Til sammenligning ble det i 2019 utdelt 18,6 millioner.
Situasjonen når dette skrives i mars 2021 er uforandret, og styret har igjen besluttet å avlyse
tildelingsrunden våren 2021.
Det kan anføres at miljøtilstanden på Svalbard trolig har hatt godt av en pause i den belastningen som den
økte tilstrømningen til Svalbard har medført. Men på den annen side er reiseliv en av satsingsområdene på
Svalbard etter nedbyggingen av kullvirksomheten, og et sentralt virkemiddel i å opprettholde en bærekraftig
bosetting på øygruppa. Det må være en målsetting å gjenopprette et enda mer bærekraftig reiseliv som i
høy grad ivaretar hensynet til miljøet, og i den sammenheng bør Svalbards miljøvernfond tilstrebe å spille en
aktiv rolle.
Fondet står også overfor en endring, da samtlige styremedlemmer vil bli skiftet ut i løpet av 2021 og 2022.
Det utgående styret har benyttet anledningen til å utarbeide et dokument som i tillegg til å være et
strateginotat og en sluttrapport etter evalueringen i 2019, også vil kunne tjene som en veiledning for det nye
styret. Med dette håper det utgående styret å kunne bidra til at det bygges videre på det arbeid som er gjort
fram til pandemien.

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 midler 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 2020 har styret bestått av følgende personer (navn / funksjonstid):
Morten Ruud (styreleder)
Anne-Line Pedersen (nestleder)
Stefan Norris
Anna Lena Ekeblad
Rune Bergstrøm
Siri Hoem (fast vara)

2018 – 2022
2017 – 2021
2017 – 2021
2018 – 2022
2018 – 2022
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 2020 driftet av:
Heidi Eriksen (rådgiver, sekretær for Svalbards miljøvernfond) januar - april
Hanne Eriksen (rådgiver, sekretær for Svalbards miljøvernfond) august - desember
Anita Utsi (førstekonsulent, økonomi) januar – september
Siv Eide (førstekonsulent, økonomi) november – 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 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.
Forskningssøknader blir også vurdert av Svalbard Science Forum for å se på muligheter for samordning og
om lignende prosjekter har blitt gjennomført tidligere.

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 (§ 98) gir relativt faste inntekter, selv om koronapandemien
har medført en betydelig reduksjon i inntektene til fondet. Størsteparten av inntektene til fondet i 2020
kommer fra reisende med fly (91 %), turistskip stod i 2020 kun for 6 % av inntektene til fondet mot 35 % i
2019. I tillegg har fondet potensielt inntekter fra verdien av inndratt 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.
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Figur 1. Samlet inntekt til Svalbards miljøvernfond (mill. kr/år) i perioden 2007-2020. 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.
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Svalbards miljøvernfond har i 2020 tildelt 2,5 millioner kroner til 18 nye prosjekter. Figur 2 viser utvikling i
tildelingene i perioden 2007-2020. 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 2007-2020.

Svalbards miljøvernfond skal ha en effektiv drift av fondet i forhold til samlet tildeling til prosjekter.
Dessverre påvirker koronapandemi dette bildet betraktelig med stor reduksjon i tildelingene da alle
tildelinger som skjer innenfor et år baserer seg på inntekter samme år, stort bortfall av inntekter påvirker
tildelingene, men ikke administrasjonskostnadene i samme grad. Kostnader for drift og administrasjon av
fondet i 2020 utgjorde 47,3 % av samlet ressursbruk for året. Figur 3 viser årlig prosentvis fordeling av
driftskostnader og tilskudd til miljøverntiltak.
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Figur 3. Årlig prosentvis forhold mellom driftskostnader (mørk blå) og tilsagn gitt til miljøverntiltak (blå) i perioden 2007-2020.
2007 gjelder for 9 måneder ettersom miljøgebyret ble gjort gjeldende fra 1.4.2007, i 2020 har koronapandemien gitt vesentlig
inntektsreduksjon noe som gjør at administrasjonskostnadene prosentvis utgjør en større del av fondets driftskostnader.
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Tabell 1. Nøkkeltall for driftsutgifter og tildelinger i 2020

Svalbards miljøvernfond – Nøkkeltall 2020
Driftsutgifter
Tilskudd til miljøvernprosjekter

Beløp (kr)
2 932 445
2 467 000

Refusjon av miljøavgift til fastboende
Drift av refusjonsordningen

227 700
330 000
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Figur 4. Antall prosjekter tildelt støtte i perioden 2007 – 2020.

I 2020 var det totalt 75 søknader. 18 fikk støtte, noe som gir en tilsagnsprosent på 24 %. Siden etablering av
fondet er det kommet inn 1 583 søknader, og totalt 710 prosjekter har fått støtte (44,85 %). Tabell 2 gir en
oversikt over fordeling av tilskudd på ulike kategorier i 2020 og for hele perioden 2007-2020.
Antall søknader har gått ned i forhold til i 2019. Ved første søknadsrunde våren 2020 var det 55 søknader til
fondet, noe som er litt lavere enn tidligere. Ved andre søknadsrunde var det ytterligere reduksjon og det ble
kun levert 25 søknader, hvorav noen var oppdaterte søknader fra vårens søknadsrunde siden behandling av
disse søknadene ble utsatt. Totalt for søknadsåret ble det levert 75 søknader. Dette forklares med at den
pågående koronapandemien har redusert muligheten for å gjennomføre prosjekter, både med tanke på
reisevirksomhet og gjennomføring av prosjekter f.eks. usikkerhet rundt gjennomføring og kapasitet på
laboratorieanalyser.
Prosjektene fordeles i åtte kategorier. Valg av kategori gjøres av søkerne, og kun åpenbart feilkategoriserte
søknader blir i ettertid plassert i andre kategorier. Kategoriseringen har en del svakheter. 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 2020.*

Kategori

Antall
prosjekter
2020
3

Antall
prosjekter
2007-19
141

Skjøtselstiltak (02)

1

Gjenoppretting av miljøtilstanden (03)

Kartlegging og overvåkningstiltak (01)

Sum 2020

Sum
2007-2019

380 000

38 764 500

19

100 000

4 042 000

0

42

0

7 610 800

Undersøkelser av hva som forårsaker
endringer i miljøet (04)
Tilretteleggingstiltak (05)

3

45

433 000

15 052 500

4

112

301 000

28 076 350

Kulturminnetiltak (06)

2

110

700 000

33 579 000

Informasjons- og opplæringstiltak (07)

4

200

378 000

33 694 750

Fiske- og vilttiltak (08)

1

23

175 000

5 814 000

Sum

18

692

2 467 000

166 633 900

* Kategorisering av prosjektene gjøres av søkerne 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. I 2020 var søknadene som fikk innvilget støtte relativt
jevnt fordelt på kartleggings- og overvåkningstiltak, undersøkelser av hva som forårsaker endringer i miljøet,
tilretteleggingstiltak og informasjons- og opplæringstiltak. De kategoriene hvor flest søkere har fått støtte er
tilretteleggingstiltak og informasjon- og opplæringstiltak. Det har i 2020 vært flere ENØK søknader som har
fått innvilget støtte, i tråd med styrets beslutning om å prioritere mindre, lokale tiltak. I kategorien
informasjon og opplæring finnes flere 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.

Søknadsprosessen
Fondet gjennomfører vanligvis 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. Det ble i januar utlyst en tildelingsramme på 16,5 millioner
kr. Fondet har hovedsakelig sin inntekt fra miljøavgift for reisende, alle tildelinger fra fondet som gjøres
innenfor ett år baserer seg på inntektene samme år. På grunn av koronapandemien ble det fra mars stor
usikkerhet rundt inntektssituasjonen derfor, ble behandling av vårens søknader i 2020 utsatt til høstmøtet
og det ble kun tildelt 320 000 kroner til ett prosjekt ved vårens tildeling. Ved høstens tildeling ble det fordelt
2 237 000 kroner til søknader innkommet ved vårens og høstens søknadsrunde.
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Figur 5 viser ulike faser i driften av fondet.

Resultatkrav og føringer (Klima- og miljødepartementet)

Kunngjøring av tilskuddsmidler
Søknadsprosess (samarbeidspartnere, drøfting med sekretariat, tillatelser,
samfinansiering)
Søknad leveres i elektronisk søknadssenter (ESS) ved Miljødirektoratet

Administrativ/teknisk sjekk
Vurdering av faglig kvalitet og forvaltningsrelevans i ESS (Sysselmannen,
Miljødirektoratet, Riksantikvaren, Svalbard Science Forum)
Samlet miljø- og økonomifaglig vurdering, jf. fondets formål (innstilling)

Styrebehandling, overordnet prioritering og vedtak

Prosjektperiode (normalt inntil 2 år)
Økonomi og fagrapportering, populærvitenskapelig publisering på
www.miljovernfond.no
Eventuelt vitenskapelig publisering
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 2020
På grunn av koronapandemi har inntektene til fondet blitt betydelig redusert, siden alle fondets tildelinger
baserer seg på inntekter samme år har fondets mulighet til å støtte prosjekter blitt redusert. Svalbards
miljøvernfond har likevel i 2020 videreført arbeidet med å stimulere og støtte gode miljøvern- og
kulturminnetiltak 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.
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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.
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 2020
I tildelingsbrevet fra Klima- og miljødepartementet er det lagt vekt på følgende utfordringer:
Ivaretagelse av den særegne villmarksnaturen på Svalbard er ett av de overordne 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.
Miljøvernfondet skal i 2020 ha fokus på å beskytte villmarksområdene utenfor lokalsamfunnene på
Svalbard i en situasjon med omstilling av lokalsamfunna, økt turisme og raske endringer i klimaet.
Fondet skal bidra til at ferdsel og annen lokal virksomhet skjer innenfor rammer som sikrer at den
samla miljøbelastningen ikke blir for stor. Det viktig at fondet i sitt arbeid tar hensyn til at
samfunnene og miljøet på Svalbard er i endring slik at nødvendig omstilling kan skje i samsvar med
de mål som er satt i Meld. St. 32 (2015-2016) Svalbard.
Disse overordnede prioriteringene for miljømyndighetenes arbeid i 2020 skal gjenspeiles gjennom
tildelingene fra Svalbards miljøvernfond.
Svalbards miljøvernfond arbeider under resultatområde Polarområdene med tre spesifiserte nasjonale mål
som fondet skal bidra til å oppfylle:
Omfanget av villmarkspregete områder på Svalbard skal opprettholdes, og naturmangfoldet bevares
tilnærmet upåvirket av lokal aktivitet.
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.

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

1. Bidra til at reiselivet på Svalbard er mest mulig bærekraftig og i tråd med miljømålene for
2.
3.
4.
5.

Svalbard, og kanaliseres til områdene rundt de større lokalsamfunnene i Isfjordområdet.
Sikrer kunnskap om den samlede belastningen av menneskelig aktivitet på sårbare
natur- og kulturminneverdier, og særlig når det gjelder isavhengige arter.
Sikrer kunnskap om klimaendringens virkning for naturmiljøet og kulturminner.
Fremmer tiltak for å ivareta kulturminner, med særlig vekt på prosjekter som sikrer
kulturminner som er utsatt for effektene av klimaendringer.
Fremmer engasjement og konkret miljørelatert handling gjennom å øke kunnskapen
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om Svalbards natur- og kulturmiljø blant fastboende og tilreisende, for eksempel
gjennom innovativ bruk av ulike formidlingsformer.
6. Bidrar til lavutslippsløsninger og reduksjoner i klimagassutslipp som følge av
virksomhet på Svalbard.
7. Bidrar til å bedre kunnskapsgrunnlaget for miljømålene og forsvarlig høsting når det
gjelder de levende naturressursene, og mulighetene for lokal bruk av matressursene på
Svalbard.
8. Bidrar til forebygging og reduksjon av forurensning, avfall og marin forsøpling.
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 2020 gitt støtte til prosjekter som skal bidra til å oppfylle
de nasjonale målene som er satt for polarområdene.
Siden årets tildelingssum ble svært redusert sammenlignet med tidligere år besluttet styret at man skulle
prioritere å støtte mindre, lokale tiltak som gav aktivitet i Svalbardsamfunnet. Mange av søknadene til
fondet omfatter store beløp som det ikke var mulig å innvilge innenfor rammen av midler fondet hadde til
utdeling i 2020. Dette har medført at mange av søknadene måtte avslås, også søknader til prosjekter fondet
normalt sett ville gitt støtte, deriblant flere kulturminneprosjekter.
Flere av prosjektene som støttes bidrar til å redusere negativ menneskelig miljøpåvirkning og risiko for
påvirkning, jf. nasjonalt mål. Eksempelvis ENØK-tiltak og ulike informasjonsprosjekter.

Oppdragsliste 2020 på resultatområde Polarområdene
Svalbards miljøvernfond har på tildelingsbrevet 2020 fått følgende oppdrag:
-

Styret skal utarbeide en sluttrapport som beskriver sin oppfølgning av evalueringsrapporten fra
Multiconsult, Ferdigstilles innen 1. november 2020

-

Utarbeide et strategidokument som inneholder de prinsipielle vurderingene SMF foretar i tildelinger
som grenser mot instruksen pkt. 2.1 – miljøforvaltningens ordinære administrative utgifter og
ordinær drift av institusjoner og organisasjoner, og i hvilken type saker denne problemstillingen er
aktuell. Ferdigstilles 1. mars 2020

Arbeidsfristen for begge oppdrag ble i utgangspunktet forlenget til 15. desember. Styret har lagt ned mye
arbeid med å utforme et strategidokument som også kan benyttes som en veiledning for nytt styre.
Strategidokumentet omhandler hele fondets arbeid og svarer på oppdraget i tildelingsbrevet om å klargjøre
de prinsipielle vurderingene SMF foretar i tildelinger som grenser mot miljøforvaltningens ordinære
administrative utgifter og ordinær drift av institusjoner og organisasjoner, og i hvilken type saker denne
problemstillingen er aktuell. Strategidokumentet tar også for seg oppfølgingen av evalueringsrapporten fra
Multiconsult og svarer på de punkter evalueringen peker på. Styret har bedt om utsatt frist på innlevering og
oppdragene blir videreført i tildelingsbrev for 2021.
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Måloppnåelse og resultatkrav
På grunn av den usikre inntektssituasjonen ble det ved første søknadsrunde i 2020 kun tildelt 230 000 kroner
til ett prosjekt, de øvrige søknadene ble overført til andre søknadsrunde. Her ble det tildelt 2, 23 millioner
kroner til 17 prosjekter. Totalt var det 75 søkere med samlet søknadsbeløp på 29,5 millioner kroner. Antall
søknader er lavere enn tidligere år, og dette skyldes at koronapandemien har gjort det vanskelig å planlegge
og gjennomføre prosjekter. 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 2020 kunngjorde fondet i utgangspunktet en økonomisk ramme på 16,5 millioner kroner. Hele potten ble
kunngjort på våren for å stimulere søkere til å komme i gang med prosjekter tidlig på året. Imidlertid gjorde
koronapandemien at reiseaktiviteten til Svalbard i stor grad ble nedstengt, og både fly og cruiseturister
uteble noe som medførte vesentlig reduksjon av fondets inntekter. Ut fra inntektssituasjonen gjennom året
vedtok styret på høstens styremøte å redusere tildelingene til 2,5 mill. kroner.
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 2020 tar utgangspunkt i dette, og det vises til tabell 4 for
en oversikt over alle prosjektene.
Tildelingen til miljøvernprosjekter i 2020 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. 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 2020 er det gjennomført to
styringsmøter med KLD, ett styremøte og en ordinær tildelingsrunde.
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.
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. Mange
prosjekter omtales i Svalbardposten, som redaksjonelle saker eller korte artikler skrevet av forskere.

Prosjekter tildelt støtte i 2020
I samsvar med formålet har Svalbards miljøvernfond i 2020 tildelt 2,467 millioner kroner til 18 nye
prosjekter. Ved behandling av søknadene har sekretariatet og styret aktivt brukt KLD sine
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prioriteringskriterier, og det gis her en kort beskrivelse av noen av prosjektene som ble tildelt støtte i 2020
fordelt på de ulike prioriteringskriteriene.
Prosjekter som bidrar til at reiselivet på Svalbard er mest mulig bærekraftig og i tråd med miljømålene for
Svalbard, og kanaliseres til områdene rundt de større lokalsamfunnene i Isfjordområdet
Visit Svalbard AS har fått støtte til et forprosjekt for å utrede en ny statistikkløsning for reiselivet på Svalbard.
Beslutninger som gjelder reiseliv og turisme på Svalbard må tas på grunnlag av kvalitetssikrede fakta og
kunnskap. Et forbedret statistikkverktøy gir bedre kunnskapsgrunnlag. Målet med kartleggingen er å legge
grunnlaget for en videre prosess hvor statistikksystemet kan gjøre det mulig å levere et bedre datagrunnlag
for ferdsel og aktivitet i felt på Svalbard.
Prosjekter som sikrer kunnskap om den samlede belastningen av menneskelig aktivitet på sårbare naturog kulturminneverdier, og særlig når det gjelder isavhengige arter
University of Groningen, Arctic Centre har fått bevilget midler til å gjøre undersøkelser på forekomst av
mikroplast i ferskvannsdammer på Svalbard. Mikroplast i innsjøene på Svalbard er ikke dokumentert ennå,
prosjektet skal kvantifisere problemet og sammenligne vest og øst Svalbard. De vil også studere hvilken
effekt mikroplast har for dyreplankton i innsjøene.
Universitetet i Tromsø (UIT) har fått bevilget midler til å fortsette et prosjekt for å rekonstruere nedbør på
Svalbard i løpet av de siste 12 000 årene, Dette er et viktig bidrag til dagens kunnskap om klimaendringer på
Svalbard, som hittil hovedsakelig har fokusert på temperaturrekonstruksjoner.
University of Island/Ingibjörg S Jonsdottir har fått bevilget støtte til et pågående prosjekt i regi av the
International Tundra Experiment (ITEX) hvor man ser på «Long-term effects of climate warming on
vegetation in Svalbard» Midler er gitt til å gjennomføre vegetasjonsanalyser på utvalgte forsøksfelter hvor
man har lengre tidsserier.
Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) har fått bevilget midler til et prosjekt med formål å sammenfatte og
re-analysere allerede eksisterende prøvemateriale og informasjon om isbiologi fra studentkurs og i bachelor
og mastergrads oppgaver ved UNIS. Prosjektet vil fokusere å få laget en oversikt over dagens status når det
gjelder artsmangfold (og mengde) av sjøisorganismer som lever inni isen slik at man kan avdekke
kunnskapshull og fokusere på videre arbeid med å få disse kunnskapshullene lukket.
Prosjekter som fremmer tiltak for å ivareta kulturminner, med særlig vekt på prosjekter som sikrer
kulturminner som er utsatt for effektene av klimaendringer
Prosjekter som skal ivareta kulturminner har i alle år vært høyt prioritert, og ble også prioritert i 2020. Kings
Bay AS har fått bevilget midler til restaurering av fire freda hytter. Hyttene det er snakk om er Brandalshytta,
Ragnahytta, Papphytta og Kiærsvika, hyttene er en viktig del av velferdstilbudet i Ny-Ålesund, i tillegg til å
fungere som nødhytter og står dermed åpne. Hyttene bærer preg av stort behov for restaurering og
isbjørnsikring.
Longyearbyen Lokalstyre (LL) har fått bevilget midler til restaurering av vinduene på det gamle kraftverket i
Longyearbyen. Kraftverket er et automatisk fredet kulturminne som har stått til forfall siden det ble stengt
på 80-tallet. Bygningen er en viktig stemme fra den fossile tida som er en stor del av Svalbards historie, men
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som snart er over. Ved å reparere og rehabilitere vinduene på kraftverket vil pengene fra Svalbard
miljøvernfond være med på å sikre et viktig fredet kulturminne i Longyearbyen og være med på å utvikle en
formidlingsarena og bevaring av et kulturminne gjennom bruk.
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
Longyearbyen Feltbiologiske forening (LoFF) har fått bevilget midler til informasjonstavler om fugler og dyr
til kyststien på strekningen Hotellneset – Bjørndalen. Hensikten er å gi informasjon om de vanligste
karakterartene, snøspurv, svalbardrype, alkekonge, fjellrev og svalbardrein, samt en artsplakat for
sjøpattedyr og en fellesplakat for fugler og dyr som ses fra land mot havet langs Kyststien til glede for lokale
turgåere. Økt kunnskap om lokalt fugle- og dyreliv hos lokalbefolkningen antas å øke forståelsen og være
positivt for de beskyttelsestiltak som lokale og sentrale myndigheter gjør i sitt arbeid med å ta vare på "et av
de best forvaltede naturområder i verden".
Arkitektur og designhøyskolen i Oslo har fått midler til et prosjekt om isbreer hvor resultatet av prosjektet vil
være en bok og en utstilling. Boken skrives fra isbreens perspektiv og gjør rede for alle aspekter ved isens liv
og bevegelser. Den vil foreligger i en tospråklig utgave, og vil inneholde foto, kunstverk og vitenskapelig
data. Utstillingen vil kunne vises både i Longyearbyen, i Tromsø og Oslo.
Prosjekter som bidrar til lavutslippsløsninger og reduksjoner i klimagassutslipp som følge av virksomhet på
Svalbard
Svalbards miljøvernfond har i 2020 gitt støtte til flere ENØK tiltak, både hos bedrifter og private. Green Dog
Svalbard og Svalbard Husky har fått bevilget midler til nye energiløsninger for fornybar energi i
hundegårdene, det er også bevilget midler til solcellepaneler på privathus.
Longyearbyen Lokalstyre (LL) har fått støtte til å organisere et ENØK forum som skal sette søkelys på
energisparing hos ulike aktører på Svalbard. Klimareduksjonspotensialet knyttet til optimalisering og
reduksjon av forbruk ved ENØK-tiltak er betydelig slik at ved å dele og utnytte fagkunnskapen og erfaringer
kan man oppnå svært gode resultater.
Prosjekter som bidrar til å bedre kunnskapsgrunnlaget for forsvarlig høsting av de levende
naturressursene og mulighetene for lokal bruk av matressursene på Svalbard
Norsk polarinstitutt får bevilget midler til å fullføre et prosjekt om høsttelling av svalbardrype. Prosjektet har
som mål å avdekke årsakene til at jaktdata viser andre trender enn overvåkingsdata for bestanden av
svalbardrype. For å undersøke årsakene til de motsatte trendene er det ønskelig å forlenge valideringen av
vingedataene med ytterligere ett år, dvs. å gjennomføre en høsttelling i 2021. Da vil prosjektet ha innhentet
data over 5 år som vil bedre datagrunnlaget for evalueringen av vingemålene og høsttellinger.
Prosjekter som bidrar til forebygging og reduksjon av forurensning, avfall og marin forsøpling
Svalbard resykkleringsworkshop har fått midler til å fortsette arbeidet med gjenbruk av gamle sykler i
Longyearbyen. Et positivt prosjekt som både fører til at gamle sykler blir reparert og tatt i bruk igjen, og som
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et sted der studenter og fastboende kan reparere syklene sine, og dermed unngår man kanskje en del
nykjøp.
Tabell 3. Samlet oversikt over tildelinger 2020.

Prosjektnr Søknadsnavn
Svalbard statistics 2.0 - Forprosjekt
20/23
20/28
Flying Plastic microplastic in freshwater
ponds
Restaurering av fire freda hytter
20/33
20/36
Past Precipitation on Svalbard 2 (PPS2)
20/39
20/40
20/44
20/52
20/55
20/57
20/59
20/61
20/63

20/69
20/73
20/74
20/79
20/81
SUM

Søker
Visit Svalbard AS
University of Groningen, Arctic Centre

Tildeling
230 000
188 000

Kings Bay As
Universitetet I Tromsø - Norges Arktiske
Universitet
Resykkelerings Workshop 2020
Svalbard Resykkelerings Workshop
Informasjonstavler fugler og dyr Kyststien Longyearbyen Feltbiologiske Forening

300 000
95 000

Long-term effects of climate warming on
vegetation in Svalbard
The Way Ice Works

Ingibjörg S Jonsdottir

150 000

Arkitektur Og Designhøgskolen I Oslo Aho

100 000

Hidden life inside of sea ice and its status
in Svalbard
Høsttelling av svalbardrype 2021
Friluftslageret/Grønn ferdsel
Fornybar energi
ENØK- forum Svalbard
Utviding av polarsamlingen med bl.a.
flere bøker om miljø og klima på
skolebiblioteket
FOSSIL
Solceller på privathus
Grønn energi i hundegård
Brenttags 2018

Universitetssenteret På Svalbard As
Norsk Polarinstitutt
Longyearbyen Lokalstyre
Green Dog Svalbard As
Longyearbyen Lokalstyre
Longyearbyen Skole Grunnskole Og
Videregående S
Longyearbyen Lokalstyre
Line Nagell Ylvisåker
Svalbard Husky As
Department of Bioscience, Aarhus
University
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Eksempler på ferdigstilte prosjekter i 2020
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.
Kan cruise-turister bli
folkeforskere?
CRUISE#SCIENCE er et
folkeforskningsprosjekt om
vitenskapelig formidling og
aktiv læring ombord i
Hurtigrutens ekspedisjonsskip
på Svalbard.
Gjestene ble involvert i
autentisk prøvetaking av for
eksempel sjøvannkvalitet og
planktonsamfunn. Prøvene
inngår i en tidsserie som UNIS
gjennomfører på Svalbard.
Prøvetakningen ble koblet til demonstrasjoner av utstyr og metoder, og til mer teoretiske forelesninger om
bord. Evalueringene viste at prosjektet gav en merverdi både for Hurtigruten og for UNIS.
Holocen klimahistorie for nordøst Spitsbergen
I prosjektet har man sammenkoblet data fra marine og lakustrine arkiver. Foreløpige resultater viser at
Femmilsjøen ble isolert fra Wijdefjorden ca. 11 500 år før nå. Fra ca. 9500‐4500 år før nå mottok
Femmilsjøen veldig lite smeltevann, hvilket betyr at Åsgardfonna i den perioden var mye mindre enn den er i
dag og muligens ikke eksisterte. Etter 4 000 år før nå ser vi igjen smeltevannsavsetninger i Femmilsjøen. Det
tolker vi som at Åsgardfonna begynner å vokse fra ca. 4000 tusen år før nå. Enn videre tolkes det som at
breer eksisterer i nedslagsfeltet fra 4000 år før nå og helt frem til i dag.
Prosjektet har bidratt til en økt forståelse av klimavariasjoner i den nordøstlige delen av Spitsbergen de siste
15.000 år.
Vegetasjonsskader som følge av ekstreme vintre
Gjennom dette prosjektet har en dokumentert at Svalbard-planter som ikke feller bladene om høsten, viser
en økende trend i skadeomfang som følge av stressende overvintringsforhold.
De to karakterartene reinrose og kantlyng hadde begge betydelig høyere andel av vinterskadete greiner og
blader i 2017 enn i 2014. For reinrose tredoblet skadeomfanget seg i denne perioden, mens kantlyng
opplevde ei dobling. Dette settes i sammenheng med svært milde og snøfattige vintre i samme periode.
Vintrene i denne perioden var svært milde og scoret høyt på to klimatologiske indekser som tidligere har vist
seg å samsvare godt med observerte vinterskader. Både full eksponering av vegetasjon og isdannelse har
bidratt til de observerte skadene.
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Samlet har støtten fra Svalbards miljøvernfond bidratt til fem engelskspråklige vitenskapelige publikasjoner,
en norskspråklig populærvitenskapelig artikkel og 26 utadrettede aktiviteter, dvs. foredrag, forelesninger,
postere og mediebidrag.

Glaciers on the move
Glaciers on the Move er et prosjekt som tar sikte på
å bringe den fantastiske verden av surgende breer
ut til et større publikum. Svalbard har den tetteste
ansamling av surgende breer på jorden, og er det
ideelle stedet å undersøke disse breene og de
hemmeligheter de skjuler. Glaciers on the move
kombinerer kunst med vitenskap for å vise den
skjønnhet og dynamikk de har, og samtidig
formidles de siste forskningsresultatene rundt disse
gåtefulle breene. Prosjektet endte opp i en utstilling
som ble vist høsten 2019 på Svalbard Museum.

Turguide for Longyearbyen
Turboka med beskrivelse av 20 fotturer i Longyearbyen
og omegn ble publisert høsten 2019. Boka er også
distribuert til alle husstandene i Longyearbyen.
Det er de fastboende i Longyearbyen som er den
primære målgruppen for denne boka. Hensikten med
boka er å få folk til å bruke nærområdene til
Longyearbyen til turgåing i enda større grad.
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Benker i Longyearbyens nærområde
Bortsett fra i Sjøområdet, og noen benker som LoFF har satt ut ved gode fuglelokaliteter, finnes det få
benker i turområdene i og rundt Longyearbyen. Tiltaket hadde som målsetting å sette ut et titalls benker der
Longyearbyens befolkning ønsker seg en mulighet for en pust i bakken. Det legges det opp til i alt 18 benker
rundt omkring i byen. Flere av disse er nå utplassert. Tiltaket er gjort i samarbeid med Aktiv i friluft,
Svalbardposten, Longyearbyen lokalstyre, Visit Svalbard, Alt i 3 og Sysselmannen.

Biologisk mangfold i ferskvann på Svalbard
NVE, i samarbeid med forskere fra Norsk
institutt for naturforskning (NINA), har laget
en rapport som gir en bedre beskrivelse av
elve- og innsjøøkosystemene på Svalbard.
Rapporten inneholder en oversikt over de
best undersøkte elvene og innsjøene på
Svalbard. Den kommer også med konkrete
forslag til hvilke som bør inngå i en fremtidig
overvåking. Rapporten foreslår hvilke
kjemiske/fysiske og biologiske parametere
som bør overvåkes, samt hvilken innsamlingsmetodikk som er best egnet. Målet med
arbeidet er å bidra til en bedre forvaltning av
ferskvannsressursene på Svalbard.
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Istandsetting av museumshytta i Ny-Ålesund
Museumshytta er oppført i 1919 som en 8-mannsbrakke for arbeiderne i Kings Bay sine gruver i påvente av
at resten av bebyggelsen skulle bli oppført. Museumshytta har senere gjennomgått flere endringer og
moderniseringer da den etter hvert ble omgjort til familiebolig på 1950-tallet. I dette prosjektet har Kings
Bay gjennomført en fargeundersøkelse og fått tilbakeført fargepaletten innvendig til de fargene bygget
hadde på 1950-tallet, da bygget var familiebolig. I tillegg er hytta refundamentert slik at den blir stående
stødig også for fremtiden.

Krigsminnene rundt Longyearbyen
Krigsminnene på Svalbard forteller en viktig del av krigshistorien, både nasjonalt og internasjonalt, men det
er ikke så lett å bli klar over denne historien om man ikke kjenner til de fysiske sporene. Dersom det legges
til rette for det, kan flere av
Longyearbyens krigsminner bli en
kilde til opplevelser og
folkeopplysning. Slik kan de bidra
til å oppfylle myndighetens mål
om at reiselivet på Svalbard skal
være mest mulig bærekraftig og i
tråd med miljømålene for
Svalbard, og kanaliseres til
områdene rundt de større
lokalsamfunnene i Isfjordområdet.
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Så er spørsmålet: Hva tåler krigsminnene av besøk og eventuell tilrettelegging? Dette prosjektet har sett på
noen av krigsminnene i - og i nærheten av Longyearbyen. Krigsminnene ble undersøkt sommeren 2017 og
vurdert med hensyn til teknisk tilstand og sårbarhet.
Disturbance, recovery and tundra vegetation change
Denne studien har sett på effekten av
beiteforstyrrelser av gås og rein på
tundraen. Studien har vist at 13 år etter
(simulert) gåseforstyrrelse i
tundravegetasjon, forblir slike forstyrrelser
tydelig i tørrere habitater. I våtere
vegetasjonstyper var disse forstyrrelsene
imidlertid ikke lenger påvisbare.
Selv om beiting av gås er den vanligste
formen for forstyrrelse på tundraen, er
effekten begrenset når det gjelder å skape
store områder med bar uvegetert jord. En
effekt av gåseforstyrrelse kan være en
endring i plantesammensetningen i våtere
vegetasjonstyper. Begge disse funnene bør tas i betraktning når man vurderer den adaptive
forvaltningsplanen for gjess.
Selv om det er mindre forstyrrelser i tundravegetasjonen av reinsdyr enn av gjess, er potensialet for å
generere bar jord større for rein. Dette bør bemerkes når man vurderer de nylig publiserte funnene om
størrelsen og det romlige omfanget av reinstammen på Svalbard.
Dynamic Svalbard Coastline (DynaCoast)
DynaCoast har produsert kystmorfologiske
løsmassekart i 1:30:000 eller høyere oppløsning
for kystsonen i Isfjorden. Kart publiseres løpende
som PDF-filer på svalcoast.com. Den tilhørende
geodatabase lagres på UNIS og er tilgjengelig for
forvaltningsformål eller forskningssamarbeid.
Prosjektet har hatt fokus på å utvikle et
rammeverk for fremtidig kystsonekartlegging,
inklusiv tekniske detaljer i form av klassifikasjon,
beskrivelse g arbeidsrutiner og opprettelse av
SVALCOAST science HUB (svalcoast.com), der er
tenkt som en dynamisk portal for informasjon
om kart, data og forskningsresultat for kystprosesser, sedimenter og landformer på Svalbard.
Noe som etterlyses i beskrivelser av kunnskapsbehov for arealforvaltning og forskning på Svalbard.
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Bysykler – gratis utlån
Svalbards miljøvernfond har støttet innkjøp av bysykler til gratis utlån.
Tilbud om gratis lån av bysykkel er svært populært og alle syklene i turistinformasjonen er så godt som
kontinuerlig utlånt gjennom sesongen. Mange kommer også innom utenom sesong for å forhøre seg om
sykkellån. Bysyklene ved framskutt turistinformasjon ved Bykaia er også veldig populært. Med en synlig
oppstillingsplass i nærheten av det nye publikumhuset ser vi for oss at det blir et populært tilbud også der.
AECO Off Vessel Risk Assessment Tool (O-VRAT)
Svalbards miljøvernfond har gitt AECO støtte til utvikling av en app for risikoanalyse og sårbarhet ved
ilandstigninger. O ‐ VRAT-appen lar den ansvarlige personen på et ekspedisjonscruiseskip gjennomføre en
risikovurdering og adressere eventuelle avbøtende tiltak rundt sikkerhet, miljø og kulturminner ved
ilandstigning.
Det antas at denne prosessen kan øke kunnskapen og bevisstheten til feltpersonalet dermed sikre
ilandstigningssteder mot utilsiktede konsekvenser som følge av besøk. Appen er ment som et verktøy for at
risikovurderinger rundt ilandstigning blir gjennomført og logget.
Fortsatt registrering av gjenstander i Ny-Ålesund

I denne omgangen har det i hovedsak blitt registrert gjenstander knyttet til Sykehus, tannlege og
legetjenesten i Ny-Ålesund i gruvetiden. De større gjenstandene har blitt registret tidligere, og i 2019
gjenstod de minste gjenstandene. Dette har vært et møysommelig og detaljorientert arbeid da gjenstandene
ikke alltid har vært av det største slaget. Det er bla. registrert medisinske glass, kirurgisk munnbind,
tannlegebor, sprøyter osv.
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Til sammen ble det registrert 109 unike gjenstander, og flere gjenstander har fått revidert informasjon.
Dette, å få registrert og systematisert museumssamlingen, er et viktig arbeid for å ivareta både historien og
løse kulturminner.
Kostantinovka 2019
I Gåshamna på sørsiden av Hornsund
ligger det en bygningsruin som dekker
et område på nærmere 3000 m2. Dette
er restene etter den vitenskapelige
stasjonen ‘Konstantinovka’ som ble
etablert i forbindelse med den svenskrussiske gradmålingsekspedisjonen på
Svalbard 1899–1901. Her tilbrakte i alt
19 russere vinteren 1899-1900 under
ledelse av geodeten Dmitrij Sergievskij.
Ekspedisjonen gjorde vitenskapelige
observasjoner og rekognoserte med
tanke på trianguleringen som startet
den følgende sommeren. Folkene led ingen nød under overvintringen. Bolighuset hadde en grunnflate på
over 360 m2, og et titalls rom oppvarmet med ovner. Det fantes en egen bygning med bad, badstue og
strømaggregat på stasjonen samt flere lager- og instrumentbygninger.
Kulturminner knyttet til Konstantinovka ble registrert og grundig dokumentert under en feltekspedisjon i juli
2019, og det er laget en nøyaktig terrengmodell og kart over kulturminneområdet. I tillegg er kulturminnene
satt inn i sin historiske kontekst.
Gruve 6 i Adventdalen
Store Norske, ved hjelp av NIKU
og Multiconsult har tidligere
laget tilstandsvurdering av Gruve
6 for å planlegge nødvendige
tiltak. Formålet var både å sikre
daganlegget mot forfall, både i
et sikkerhetsmessig og et
kulturminnemessig perspektiv.
Tilstandsvurderingen avdekket
både akutte og mer generelle
behov. For å ta tak i de akutte
behovene – og i særdeleshet det
sammenraste overbygget for
transportbåndet for skeidestein
– søkte Store Norske om støtte
fra miljøvernfondet. Dette
resulterte i tildeling nr. 17/46.
Tiltakene er nå gjennomført så langt prosjektmidlene rakk. De sentrale tiltakene er utført.
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Overbygget kollapset ytterligere i løpet av vinteren 2017/2018, det ble derfor avgjort at hele overbygget
skulle tas ned i sin helhet. Dette for å hindre at det raser ned ukontrollert og gjør skade på det nederste
daganlegget, eller at det utgjør en fare for mennesker som ferdes i området. Etter ett mislykkede
rivningsforsøk ble det bestemt å rive overbygget der det stod, og lage klar til enkle hiv, slik at helikopter kan
hente hivene fra fjellsiden og mellomlagre dem ved veien. Dette arbeidet ble utført høsten 2019. Avfall ble
kjørt til Hotellneset og kildesortert for så å bli sendt ned med båten til avfallshåndtering på fastlandet. Hele
fjellsida ble ryddet, og ingen spor av anleggsarbeid er synlig.

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 i all hovedsak 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 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 2020.

Driftsutgifter

Kroner

%

Lønn sekretær

584189

22

Kontorleie, inventar, bolig, bil, utstyr

408436

16

Kjøp av eksterne tjenester *

1196812

46

Styrehonorar

267 040

10

Reiser, møter, kurs, representasjon

102581

4

Annonser, kunngjøringer, annet

43 386

2

2602445

100

Totalt **

* Tjenester fra Svalbard skattekontor, AECO, DFØ, Avinor, Sysselmannen, utvikling av ESS
** Ekskl. refusjon av miljøavgift til fastboende
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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. Fondet
har så å si alle inntekter knyttet til miljøavgift for reisende, Covid-19 pandemi som har medført bortimot
nedstengning av reiselivet har vist at fondet er sårbart i form av at mindre reisende betyr reduserte
inntekter. Dette har negativ innvirkning på fondets mulighet til å støtte prosjekter. Det er imidlertid verdt å
bemerke at redusert reisevirksomhet i seg selv vil være et positivt klima- og miljøtiltak, både ved reduserte
globale utslipp ved transport, og ved redusert belastning på natur og kulturminner på Svalbard. Redusert
inntekt knyttes til en reduksjon i antall passasjerer med fly eller cruiseskip. Inntektene i 2020 er vesentlig
redusert i forhold til tidligere år, utsiktene fremover er usikre, men det er ventet at reiselivet vil ta seg opp
igjen når Covid-19 pandemien er under kontroll.
God måloppnåelse avhenger av at fondet får inn søknader av god kvalitet, og at gjennomføringen blir i tråd
med godkjente planer og betingelser. 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 være en viktig
bidragsyter i dette arbeidet.
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Del VI. Årsregnskap – Svalbards miljøvernfond
Ledelseskommentar til årsregnskapet 2020
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 og kulturminner 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 2020 er en fremtidig utgift som påløper i 2020-2023. 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 2021.

Oslo / Longyearbyen 15. mars 2021.
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Del VII. Økonomirapportering
Tabell 1 og 2 Forklaringer til statsregnskapet 2020
Tabell 1 Forklaringer til statsregnskapet 2020 - utgifter
Kap. 1472,50 Overføringer til Svalbard miljøvernfond
Hjemmel for utgiftene

Beløp i kroner

Tildeling i tildelingsbrev 2020
Nysaldering
Sum tildeling

20 658 000
-14 000 000
6 658 000

Regnskap

5 191 000

Mer- (-)/mindreutgift (+)

1 467 000

Tabell 2 Forklaringer til statsregnskapet år 2020 - inntekter
Kap. 5578,70 Sektoravgifter under Svalbard miljøvernfond
Hjemmel for inntektene

Beløp i kroner

Tildeling i tildelingsbrev 30.12.2018
Nysaldering
Sum tildeling

20 670 000
-14 000 000
6 670 000

Regnskap

6 197 000

Mer- (-)/mindreinntekt (+)

473 000

Oppstilling til bevilgningsrapportering

Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2020

Beholdninger rapportert i likvidrapport

Note

Inngående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank
Endringer i perioden
Sum utgående saldo oppgjørskonto i Norges Bank
Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)
Konto
Tekst
641405
Ordinære fond (eiendeler)
811405
Beholdninger på konto(er) i Norges Bank

Note

Regnskap
2020

lev.gjeld
utestående
pr 31.12

52850536
13 103 082
39 747 454

779 650

13 882 732

2020
39 747 454
39 747 454

2019
52850536
52850536

Endring
13 882 732
13 882 732

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, nærmere bestemmelser i Finansdepartementets rundskriv R-115 av desember 2019 og
eventuelle tilleggskrav fastsatt av overordnet departement.
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Note A Tildelinger av midler til fondet i regnskapsåret
Kapittel og post

Kapittel-/post navn

Årets tildelinger

1472/50 Overføring til Svalbards miljøvernfond

6 658 000

5578/70 Sektoravgifter under Svalbards miljøvernfond

6 670 000

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.
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Fondsregnskap
Fondsregnskap Svalbards miljøvernfond
Inngående saldo
Inntekter
Avgift flypassasjerer
Avgifter turistskip
Avgifter andre reisende
Avgifter jakt og fiske
Miljøerstatning
Mellomværende med FIN fra forrige år
Renteinntekt
Til disposisjon for drift og tilskudd
Utgifter
Drift av Svalbards miljøvernfond
Refusjon miljøavgift til fastboende
Drift av refusjonsordningen
Sum drifts- og administrasjonsutgifter
Utbetalte tilskudd
Sum utbetalinger
Inntekter - utgifter
Mellomværende med FIN
Utestående tilsagn
Udisponert beløp
Sum utgående balanse

Note Regnskap 2020

-52 850 536,00

1
1
1
1
1

-5 664 000,00
-347 270,00

-7774,00
-133 131,00
-45 000,00

Regnskap 2019

-52 637 923,00

-13 629 900,00
-6 688 838,49
-7 033,20
-130 457,50
-300,00

-269 955,00
-59317666

2
2

2 602 445,45

227 700,00
330 000,00
3 160 145,45
16 183 217,00
19 343 362,45
-39 974 303,55
37 722 141,11
2 025 312,55
39 747 453,66

-488 096,00

-73 582 548,19
2 969 078,48
327 000,00
320 000,00
3 616 078,48
17 862 483,70
21 478 562,18
-52 103 986,01
0,00
50 321 214,11
2 529 321,90
52 850 536,01

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 miljøvernfonds 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 2020 ble det utbetalt 1518 refusjoner.
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