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Del I. Leders beretning
Som fjoråret ble også 2021 sterkt preget av pandemien. De strenge tiltak som ble gjort gjeldende for
Svalbard har i meget stor grad rammet ikke bare reiselivet, men nesten all reise til Svalbard. Det har ført til
store utfordringer for reiselivet og annen næringsvirksomhet. I den sammenheng blir det av underordnet
betydning at også Svalbards miljøvernfond har mistet så godt som alle sine inntekter. Det ble i 2021 ikke
tildelt støtte fra fondet til noen prosjekter. De inntektene som kom inn, ble først og fremst benyttet til å
dekke løpende utgifter.
Fondets styre og sekretær har i dette året konsentrert seg om å følge opp og føre tilsyn med prosjekter som
allerede er tildelt støtte. Også for mange av disse har pandemien skapt problemer for gjennomføringen, og
mange har søkt om, og fått innvilget utsettelse. Fondets økonomi er derfor tilsynelatende sterk, siden mange
prosjekter som er tildelt støtte ennå ikke er fullført og støtten således ikke utbetalt. Det har imidlertid ikke
vært midler til å love støtte til nye prosjekter.
Styret har dessuten benyttet anledningen til å utarbeide et strategidokument, som også vil tjene som
veiledning for det nye styret som tar over i 2022. I løpet av 2021 og 2022 har det skjedd en full utskifting av
styret, og det uttredende styre har sett det som viktig å dele sine erfaringer gjennom åtte års drift av fondet,
først seks år med sterk vekst, og deretter to år med pandemi.
Det gamle styret takker for seg, og for åtte givende år, og ønsker det nye styret lykke til. Forhåpentlig vil
situasjonen nå bedre seg, slik at fondet igjen kan yte viktige bidrag til bevaring av Svalbards unike, men
sårbare miljø. I samarbeid med lokalt næringsliv og lokale myndigheter skal fondet igjen kunne bidra til å
utvikle bærekraftige løsninger for Svalbard.

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 Sysselmesteren 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 2021 har styret bestått av følgende personer (navn / funksjonstid):
Morten Ruud (styreleder)
Hilde Henningsen (nestleder)
Pål Prestrud
Anna Lena Ekeblad
Rune Bergstrøm
Andrine Kylling (fast vara)

2018 – 2022
2021 – 2025
2021 – 2025
2018 – 2022
2018 – 2022
2021 – 2025

Sysselmesteren på Svalbard har organisert sekretariatsfunksjonen gjennom en relativt fristilt rådgiverstilling i
administrasjonsavdelingen. Rådgiveren har ansvar for daglig drift og er sekretær for styret. Sysselmesteren
sørger også for regnskap, arkiv, IT, og annen administrativ støtte. Samlet utgjør administrasjonen av fondet
ca. 2 årsverk ved Sysselmesteren. Ansatte følger ordinært personalreglement ved Sysselmesteren med
åremålsstillinger.
Sekretariatet er i 2021 driftet av:
Hanne Eriksen (rådgiver, sekretær for Svalbards miljøvernfond)
Siv Eide (førstekonsulent, økonomi)
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.
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
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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 Sysselmesterens saksarkivsystem, og fondets dokumenter fremkommer i
Sysselmesterens offentlige postjournal, som publiseres ukentlig på Sysselmesterens nettside.
Sysselmesteren, 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 2021
kommer fra reisende med fly (97%), ca. 2,9 % av inntektene kom fra salg av jakt- og fiskekort. Inntektene fra
turistskip var i 2021 tilnærmet lik 0. I 2020 stod skipstrafikk for 6 % av inntektene og i 2019 35 % av
inntektene til fondet. I tillegg får fondet eventuelle 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 2007-2021. 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.

I 2021 har det ikke vært tildelt midler fra Svalbards miljøvernfond. Figur 2 viser utvikling i tildelingene i
perioden 2007-2021. 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 2007-2021.

Svalbards miljøvernfond skal ha en effektiv drift av fondet i forhold til samlet tildeling til prosjekter.
Dessverre påvirker koronapandemi dette bildet. Tildelingene fra Svalbards miljøvernfond innenfor et år
baserer seg på inntektene det samme året. Bortfall av inntekter påvirker dermed tildelingene, men ikke
administrasjonskostnadene i samme grad. Det har ikke vært tildelt midler fra fondet i 2021 slik at kostnader
for drift og administrasjon av fondet i 2021 utgjorde 100 % 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 2007-2021.
2007 gjelder for 9 måneder ettersom miljøgebyret ble gjort gjeldende fra 1.4.2007, i 2020 og 2021 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 2021

Svalbards miljøvernfond – Nøkkeltall 2021

Beløp (kr)
1 213 124

Driftsutgifter*

0
148 650

Tilskudd til miljøvernprosjekter
Refusjon av miljøavgift til fastboende

0

Drift av refusjonsordningen**
*Faktura for tjenester fra SMS er ikke kommet med på regnskap for 2021, fakturaen vil bli betalt i 2022
**Det samme gjelder fakturaen på tjenesten fra Skattekontoret kr. 270 000
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Figur 4. Antall prosjekter tildelt støtte i perioden 2007 – 2021.

I 2021 ble det gjennomført en søknadsrunde på våren med totalt 19 innsendte søknader. Det ble senere
bestemt at det ikke ble noen tildeling fra fondet slik at ingen av prosjektene fikk støtte. Siden etablering av
fondet er det kommet inn 1 602 søknader, og totalt 710 prosjekter har fått støtte (44,32 %). Tabell 2 gir en
oversikt over fordeling av tilskudd på ulike kategorier for hele perioden 2007-2021.
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

Kategori

Antall
prosjekter
2021
0

Antall
prosjekter
2007-20
144

Skjøtselstiltak (02)

0

Gjenoppretting av miljøtilstanden (03)

Kartlegging og overvåkningstiltak (01)

Sum 2021

Sum
2007-2020
0

39 144 500

20

0

4 142 000

0

42

0

7 610 800

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

0

48

0

15 485 500

0

116

0

28 377 350

Kulturminnetiltak (06)

0

112

0

34 279 000

Informasjons- og opplæringstiltak (07)

0

204

0

34 072 750

Fiske- og vilttiltak (08)

0

24

0

5 989 000

Sum

0

710

0

169 100 900

* 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. Samlet er det kategoriene Informasjons- og
opplæringstiltak og kartlegging og overvåkningstiltak hvor flest søkere har fått støtte. Barn og unge er ofte i
målgruppen for prosjekter innenfor informasjons- og opplæringstiltak, 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 2021 utlyst en tildelingsramme på 1,5
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 koronapandemi og få reisende har
fondets inntekter i stor grad falt bort. Styret vedtok derfor at tildelingen for 2021 i første omgang ville
utsettes fra våren til høsten, for å se om inntektssituasjonen ville bedre seg. Deretter ble det bestemt at det
ikke ble noen tildeling av midler i 2021.
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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 2021
Svalbards miljøvernfond har etablert et godt system for å stimulere og støtte gode miljøvern- og
kulturminnetiltak over hele Svalbard. På grunn av koronapandemi er inntektene til fondet blitt betydelig
redusert i 2020 og 2021, siden alle fondets tildelinger baserer seg på inntekter samme år har fondets
mulighet til å støtte prosjekter blitt redusert. Siden det ikke er tildelt midler fra fondet i 2021 har arbeidet
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dette året bestått av å følge opp allerede innvilgede prosjekter. Resultatene fra prosjektene viser at fondet
er et viktig virkemiddel for å skape miljørettet endring i svalbardsamfunnet.
Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter bidrar til at fondet har et enkelt og effektivt system for
søknadsbehandling og rapportering. Arbeidet med nye søknadsskjema, rapporteringsskjema og
akseptskjema er nå ferdigstilt.
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 2021
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, skal være lite påvirket av lokal aktivitet og være et stort,
sammenhengende villmarksområde.
Miljøvernfondet skal i 2021 fokusere på å bidra til at lokal virksomhet og ferdsel skjer innenfor rammer som
reduserer den samlede miljøbelastningen på Svalbard på sikt. Det er viktig at fondet i sitt arbeid tar hensyn til
at lokalsamfunnene og miljøet på Svalbard er i endring, slik at nødvendig omstilling skjer i samsvar med de
mål som er satt i Meld. St. 32 (2015-2016) Svalbard.
Disse overordnede prioriteringene for miljømyndighetenes arbeid i 2021 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 fondets midler, gjelder følgende prioriteringer:
• Bidra 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.
• Sikrer kunnskap om den samlede belastningen av menneskelig aktivitet på sårbare natur- og
kulturminneverdier, særlig isavhengige arter.
• Sikrer kunnskap om klimaendringenes virkning for naturmiljøet og kulturminner.
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• 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 om Svalbards naturog kulturmiljø blant fastboende og tilreisende, for eksempel gjennom innovativ bruk av ulike
formidlingsformer.
• Bidrar til lavutslippsløsninger og reduksjoner i klimagassutslipp som følge av virksomhet på Svalbard.
• Bidrar til forebygging og reduksjon av forurensning, avfall og marin forsøpling.
Styringsparametere:
• Totalt antall søknader, og antall søknader som innvilges tilskudd, knyttet opp mot kategoriene, og knyttet
opp imot prioriteringene
• Oversikt over gjennomføring av prosjekter, innen hver kategori, og knyttet opp imot prioriteringene:
a) innenfor tidsfristen på 2 år,
b) som innvilges forlengelse,
c) som trekkes eller ikke gjennomføres.
• Antall kulturminner og kulturmiljøer som ivaretas gjennom tilskudd til prosjekter.

Oppdragsliste 2021 på resultatområde Polarområdene
Svalbards miljøvernfond har på tildelingsbrevet 2021 fått følgende oppdrag videreført fra tildelingsbrevet
2020.
-

Styret skal utarbeide en sluttrapport som beskriver sin oppfølgning av evalueringsrapporten fra
Multiconsult, Ferdigstilles innen 1. februar 2021

-

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. februar 2021

Styret har lagt ned mye arbeid med å utforme et strategidokument som også vil kunne 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. Dokumentet ble
oversendt KLD 29.januar 2021.

Måloppnåelse og resultatkrav
På grunn av den usikre inntektssituasjonen ble det ved første søknadsrunde i 2021 utlyst 1,5 million kr til
fordeling i vårens søknadsrunde, vårens søknader ble først overført til høstens tildelingsrunde deretter ble
høstens tildelingsrunde avlyst og alle innsendte søknader fikk melding om at det ikke ville bli gitt tildeling fra
Svalbards miljøvernfond i 2021. Totalt var det 19 søkere med samlet søknadsbeløp på 7,5 millioner kroner i
vårens søknadsrunde. Antall søknader er lavere enn tidligere år, og dette skyldes at koronapandemien har
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gjort det vanskelig å planlegge og gjennomføre prosjekter, samt at søknadsrunden på høsten ble avlyst i sin
helhet, dvs. at det ble ikke kunngjort tildeling og gjennomført søknadsrunde høsten 2021.
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.

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 2021 er det gjennomført to
styringsmøter med KLD, og to styremøter, hvorav ett digitalt. Det har vært gjennomført en søknadsrunde
våren 2021, men på grunn av den usikre økonomiske situasjonen ble tildelingen av midler avlyst og det er
ikke gitt tildeling av tilskuddsmidler fra fondet i 2021.
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 2021
Det er ikke tildelt midler fra Svalbards miljøvernfond i 2021.

Ferdigstilte prosjekter 2021
Prosjekter som får innvilget støtte fra Svalbards miljøvernfond blir gitt 2 års gjennomføringsfrist. Det vil si at
prosjekter tildelt støtte i 2019 skal ferdigstilles senest i løpet av 2021. Arbeidsfristen for samtlige prosjekter
både fra vårens og høstens søknadsrunde settes til 31.12, og i henhold til forskrift om tilskudd fra Svalbards
miljøvernfond (FOR-2007-04-30-599) skal sluttrapport foreligge senest tre måneder etter at tiltaket er
gjennomført. Det vil si at prosjektene ikke har endelig rapporteringsfrist før 31.3.2022. I 2019 var det 54
prosjekter som fikk tildelt støtte fra Svalbards miljøvernfond.
Under er styringsparameterne for fondet gjengitt og presentert i tabeller.
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 Totalt antall søknader, og antall søknader som innvilges tilskudd, knyttet opp mot
kategoriene, og knyttet opp imot prioriteringene
Tabell 3 - Totalt antall søknader, og antall søknader som innvilges tilskudd knyttet opp imot prioriteringene*

Prioritering
Innvilget Totalt
bidra til at reiselivet på Svalbard er mest mulig bærekraftig og i tråd med miljømålene for Svalbard, og
8
20
1 kanaliseres til områdene rundt de større lokalsamfunnene i Isfjordområdet
sikrer kunnskap om den samlede belastningen av menneskelig aktivitet på sårbare natur- og
11
25
2 kulturminneverdier, og særlig når det gjelder isavhengige arter
3 sikrer kunnskap om klimaendringens virkning for naturmiljøet og kulturminner
7
21
fremmer tiltak for å ivareta kulturminner, med særlig vekt på prosjekter som sikrer kulturminner som er
4 utsatt for effektene av klimaendringer
13
20
bidrar til å utvikle nye formidlingsformer og spre miljøinformasjon samt øke kunnskap om Svalbards natur7
30
5 og kulturmiljø blant fastboende, barn og unge og tilreisende
6 bidrar til lavutslippsløsninger og reduksjoner i klimagassutslipp som følge av virksomhet på Svalbard
7
17
bidrar til å bedre kunnskapsgrunnlaget for forsvarlig høsting av de levende naturressursene og
7 mulighetene for lokal bruk av matressursene på Svalbard
4
7
8 bidrar til forebygging og reduksjon av forurensning, avfall og marin forsøpling
9
19
0 Ingen prioritering
0
3
Totalt
66 162
* n= 66 for innvilgede søknader og 162 for totalt antall søknader. Dette skyldes at noen prosjekter tilfredsstiller flere prioriteringer
Tabell 4 - Totalt antall søknader, og antall søknader som innvilges tilskudd, knyttet opp mot kategoriene

Kategori
Kartleggings- og overvåkningstiltak
Informasjons- og opplæringstiltak
Kulturminnetiltak
Tilretteleggingstiltak
Gjenoppretting av miljøtilstanden
Skjøtsel og vedlikehold
Fiske- og vilttiltak
Undersøkelser av hva som forårsaker endringer i miljøet
Totalt
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Totalt
12
10
13
5
7
2
3
2
54

27
41
15
14
8
5
6
15
131
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 Oversikt over gjennomføring av prosjekter, innen hver kategori, og knyttet opp imot
prioriteringene:
a) innenfor tidsfristen på 2 år,
b) som innvilges forlengelse,
c) som trekkes eller ikke gjennomføres.

Tabell 5 – Gjennomføring av prosjekter

Avsluttet innenfor arbeidsfrist

19

Innvilget forlengelse

15

Trukket/Ikke gjennomført

1

Foreløpig ikke rapportert*

19

Totalt

54

* frist for sluttrapportering er 31.3.2022

Tabell 6 – Gjennomføring av prosjekter fordelt på kategorier

Kategori

Fullført Forlenget Trukket Ikke rapportert* Totalt

Kartleggings- og overvåkningstiltak

0

8

0

4

12

Informasjons- og opplæringstiltak

6

2

0

2

10

Kulturminnetiltak

6

1

0

6

13

Tilretteleggingstiltak

1

1

0

3

5

Gjenoppretting av miljøtilstanden

3

2

0

2

7

Skjøtsel og vedlikehold

0

0

1

1

2

Fiske- og vilttiltak

1

1

0

1

3

Undersøkelser av hva som forårsaker endringer i miljøet

2

0

0

0

2

19

15

1

19

54

Totalt
* Frist for sluttrapportering er 31.3.2022

Side 15

Årsrapport for Svalbards miljøvernfond - 2021

Tabell 7 – Gjennomføring av prosjekter fordelt på prioriteringer*

1

2
3
4

5
6
7
8
0

Prioritering
Fullført Forlenget Trukket Ikke rapportert**
bidra 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
3
1
1
3
sikrer kunnskap om den samlede belastningen av
menneskelig aktivitet på sårbare natur- og
kulturminneverdier, og særlig når det gjelder
isavhengige arter
1
6
0
4
sikrer kunnskap om klimaendringens virkning for
naturmiljøet og kulturminner
1
5
0
1
fremmer tiltak for å ivareta kulturminner, med særlig
vekt på prosjekter som sikrer kulturminner som er
utsatt for effektene av klimaendringer
7
0
0
6
bidrar til å utvikle nye formidlingsformer og spre
miljøinformasjon samt øke kunnskap om Svalbards
natur- og kulturmiljø blant fastboende, barn og unge
og tilreisende
0
3
0
4
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
bidrar til forebygging og reduksjon av forurensning,
avfall og marin forsøpling
Ingen prioritering
Totalt

3

1

1

2

1

2

0

1

4
0
20

3
0
21

0
0
2

2
0
23

* n=66 Dette skyldes at noen prosjekter passer under flere prioriteringer
** * Frist for sluttrapportering er 31.3.2022
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Eksempler på ferdigstilte prosjekter i 2021
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.
Sjørøya i Linnévassdraget

Røye er den eneste ferskvannsfisk som lever og reproduserer i vassdrag på Svalbard. Her finnes den i to
hovedformer; som ferskvannsstasjonær innlandsrøye (”stasjonærrøye”) eller som anadrom røye (”sjørøye”).
Det finnes trolig 100-150 innsjøer med stasjonær røye, mens betydelige bestander av sjørøye neppe finnes i
mer enn 15-20 innsjøsystemer på øyriket. Sjørøya foretar en næringsvandring ut i havet om sommeren,
mens stasjonærrøya lever hele livet i innsjøen. I innsjøer med sjørøye finnes også stasjonær (”resident”)
røye, dvs. individer som ikke vandrer ut i havet om sommeren. Sjørøya vandrer ut i havet rundt
månedsskiftet juni/juli og vandrer stort sett tilbake til innsjøene igjen i løpet av august. Etter noen ukers
opphold i havet har den nærmest doblet vekta og er svært ettertraktet som matfisk.
På grunn av sterk beskatning i 1970- og 80-årene, ble det i 1993-2000 innført fiskeforbud i de tre viktigste
sjørøyevassdragene på Svalbard (Linnévatnet, Diesetvatna og Vårfluesjøen). Linnévassdraget er det antatt
viktigste sjørøyevassdraget i Isfjorden, og det lettest tilgjengelige vassdraget for fastboende og tilreisende i
Longyearbyen. I 2008 ble speilvendingsprinsippet innført på Svalbard, dvs. at det kun ble tillatt å fiske i 24
navngitte vassdrag på øyriket. For å unngå for sterk beskatning ble det innført spesifikke årlige kvoter. Både
lokale og tilreisende fiskere kunne bruke stang/handsnøre. I tillegg kunne fastboende på Svalbard fiske med
garn i noen av innsjøene. I Linnévatnet ble det satt en årlig kvote på inntil 100 fisk, der lokalbefolkningen
også kunne fiske med garn. Samme år (2008) ble det registrert 1800 sjørøyer på oppvandring i Linnéelva, og
sjørøyebestanden ble estimert til om lag 2400 fisk. Dette ble tolket som svært positivt for bestanden, selv
om det også ble vist at sjørøya i Linnévatnet hadde svært høy fangbarhet, og at bare ni garnnetters fiske ville
kunne ta ut hele kvoten på 100 fisk.
For å fastslå status for sjørøyebestanden etter ni år med de nye fiskereglene, ble det i 2017 gjennomført en
ny registrering av oppvandrende sjørøye i Linnéelva. Resultatene fra undersøkelsen skulle danne grunnlag
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for forslag om eventuelle endringer i forvaltningen av røyebestanden i Linnévassdraget. I tillegg til kontroller
av oppvandrende sjørøye, ble det gjennomført et enkelt prøvegarnsfiske i Linnévatnet. Ut fra nåværende
alders- og lengdefordeling av sjørøyebestanden i Linnévassdraget er det ikke grunnlag for å åpne for et mer
omfattende fiske. Fangstkvoten på 100 fisk kan opprettholdes, men da under forutsetning av at fisket blir
overvåket, både med en sikrere fangstrapportering fra vassdraget og fjorden, samt at det innføres et enda
bedre oppsyn. Det bør også gjennomføres regelmessig telling av sjørøyebestanden, og det bør i alle fall
foretas én registrering innen 2022
Drones and Marine Mammals in Svalbard (DAMMS)

Bruken av droner har økt eksponentielt de siste årene, etter en stadig mer utbredt bruk blant hobbyfolk og
forskere, selv om effekten deres på dyrelivsatferd ikke alltid er godt kjent. Prosjektet vårt studerte
virkningen av droner på forskjellige arter av arktiske sjøpattedyr, inkludert hvalrosser, isbjørner, belugas og
steinkobbe på Svalbard, for å gi forvaltningsråd til de lokale myndighetene.
I løpet av flere feltekspedisjoner brukte teamet en rekke dronemodeller og testet forskjellige
tilnærmingsstrategier og flyhøyder. Vi målte også lyden fra dronene for å hjelpe oss med å vurdere
virkningen av forskjellige typer flyvninger på dyrelivet. Totalt sett reagerte steinkobben på dronene fra en
avstand på 80 m, mens hvalross reagerte ved flyging nærmere enn 50 m. Å fly manuelt, spesielt overflyging
eller nedstigning over dyrene, førte til mer støyende flyreiser og forårsaket mer forstyrrelse enn ved flyging i
automatisk modus. Isbjørner la merke til dronene på avstander over 300 m, spesielt med rolige værforhold,
og belugas reagerte kraftig når de nærmet seg belgene fra forsiden, eller i høyder under 15 m.
Vi anbefaler å følge baner som kan forutsies av dyrene, for eksempel rette eller sirkulære stier, og bruke
flyplanleggerprogrammer for å minimere brå lyder. Til slutt kan hendelser som skjedde og forhold før en
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flytur, for eksempel møtet med et rovdyr, direkte påvirke hvordan dyrelivet reagerer på droner, så vi
anbefaler dronepiloter å følge et forsiktighetsprinsipp.
Reactivation of the Cultural Centre in Pyramiden
Trust Arktikugol har fullført prosjektet for å restaurere Kulturhuset i Pyramiden. Nå kan det benyttes til
turist-, utdannings- og fritidsformål.
Dette prosjektet tillot Trust Arktikugol å bevare Pyramidens kulturminne og gjenopprette bygningens tapte
funksjoner for å holde kulturelle arrangementer. Trust Arktikugol planlegger å starte sportsarrangementer
med deltagelse av russiske og norske idrettsutøvere i 2021.

Forvaltning av Svalbardrøye med miljø DNA
Miljø-DNA er en ny metode for overvåking av økosystemer der innsamling av prøver ikke er avhengig av
langvarig innsats i felt. Levende organismer avgir stadig DNA til miljøet rundt seg i form av hud- og hårceller,
spytt og avføring og lignende. Ved å filtrere vann gjennom et finmasket filter samles DNAet, og med
genetiske analyser kan vi bestemme hvilke arter som finnes i en elv eller innsjø. Analyser av miljø-DNA kan
derfor være en meget kostnadseffektiv, og i visse tilfeller en sikrere metode, for artsinventering og
overvåkning, enn tradisjonelle feltmetoder.
Røye er den eneste ferskvannsfisken som lever og reproduserer på Svalbard. Forskriften om fiske etter røye
på Svalbard er fastsatt av Sysselmannen og har til formål å sikre en forvaltning av røye som ivaretar
bestandenes produksjonsevne og sammensetning, og samtidig sikrer fritidsfiske som en viktig friluftsaktivitet
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for både fastboende på Svalbard og tilreisende fiskere. Samtidig er det stilt krav til at den framtidige
forvaltningen av Svalbardrøye skal være kunnskapsbasert og bestandsspesifikk.
Til tross for innføringen av denne forskriften i 2008 er det så langt gjennomført få undersøkelser av
røyebestandene på Svalbard, da konvensjonelle undersøkelser både er tidkrevende og kostbare.
I dette prosjektet har vi undersøkt muligheten for å bruke miljø-DNA som et rimeligere og raskere verktøy
for overvåking av røyebestander på Svalbard. Vi har benyttet elleve innsjøer på Bjørnøya for å sammenligne
resultater fra prøvefiske med resultater fra miljø-DNA analyser. Resultatene våre viser at konsentrasjonen av
miljø-DNA varierer både innen og mellom innsjøer og at flere prøver er nødvendig for å estimere DNAkonsentrasjonen av røye i en innsjø. Samsvaret med prøvefiske var ikke som forventet i denne studien, men
garnfangstene var generelt lave og både garnfiske og miljø- DNA analyser viste relativt liten variasjon mellom
innsjøene. De undersøkte innsjøene på Bjørnøya antas å ha ganske lik tetthet og dette kan ha bidratt til det
endelige resultatet. Resultater fra andre studier viser at konsentrasjonen av miljø-DNA målt på denne måten
reflekterer bestandsstørrelser av røye.
Miljø-DNA bør foreløpig sees på som en komplementær metode som er rimeligere og raskere enn
konvensjonelle metoder og som dermed kan benyttes årlig for å oppdage trender i bestandsendringer på et
tidligere tidspunkt. Vi anbefaler en videre oppfølging av miljø-DNA som metode for forvaltning av
Svalbardrøye med prøvetaking innen og mellom sesonger for å se hvordan DNA-konsentrasjoner endrer seg
over tid.

Side 20

Årsrapport for Svalbards miljøvernfond - 2021

Isbjørnkonflikter på Svalbard – hvor, hvor ofte og hvordan? Og hvor farlige er de?
Antallet konflikter mellom isbjørn og folk forventes å øke på Svalbard. Dette skyldes en større menneskelig
aktivitet i områder med isbjørn, og at isbjørn bruker mer tid på land og ender adferd som en følge av
klimaendringer og mindre sjøis.
Prosjektet Polar bear – human conflicts in Svalbard (CONBEAR) hadde som mål å få en bedre forståelse for
konflikter mellom isbjørn og menneske på Svalbard, ved å skaffe kunnskap og erfaringer som kan bidra til å
redusere antall interaksjoner, og redusere effektene av slike dersom de oppstår.
I løpet av mer enn 18 tusen persondøgn og over to tusen feltdager i to år var det omtrent 4% daglig
sannsynlighet for å møte isbjørn. Resultatet varierte mellom nesten null og >50% i ulike områder på
Svalbard, med høyest antall i juni til august. En fjerdedel av observasjonene ble definert som interaksjoner,
tilsvarende <1% av feltdagene, og fire av disse ble klassifisert som konflikt og isbjørnangrep.
Studien viser at det er relativt liten sjanse for interaksjon med isbjørn på Svalbard, og tallene samsvarer med
internasjonale erfaringer. Hvis interaksjonene skjer er det få som utvikler seg til en konflikt med fare for
menneske eller dyr.
Vi testet også ut flere metoder for å oppdage eller skremme isbjørn, inklusiv bruk av termisk kikkert,
gummikuler og elektrisk gjerde. En videre utviklingen av kunnskap om isbjørnsikring er nøkkelen til å
redusere antallet interaksjoner og hindre frykt eller skader.

Foto: Børge Damsgård
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Spredning av østmarkmus og parasitt på Svalbard
Østmarkmus er mellomvert for parasitten «revens dvergbendelmark» (EM), og er den eneste regulært
forekommende pattedyrart på Svalbard som er en «fremmed art». Den har tidligere blitt vurdert å ha «lav
økologisk risiko». Imidlertid har tidligere forskning vist at østmarkmusbestanden på Svalbard har stor
klimasensitivitet, og den ekstreme værsituasjonen på Svalbard de siste årene kan ha endret risikobildet. Det
er derfor svært sannsynlig at nye observasjoner av østmarkmus, utenfor det tidligere kjente
utbredelsesområdet for arten på Svalbard, er knyttet til den senere tids klimaoppvarming. Stor usikkerhet
rundt hvilket spredningspotensiale østmarkmusene har, og særlig med tanke på fortsatt klimaoppvarming,
gir grunnlag for bekymring for ytterligere spredning av musene og den helsefarlige EM‐parasitten ‐ til flere
områder på Svalbard.
Gjennom dette prosjektet er det etablert et overvåkningssystem som gir grunnlag for langtidsovervåking av
østmarkmusas utbredelse på Svalbard og dermed eventuell videre spredning av denne arten. Dette er en
adaptiv overvåking og man vil raskt kunne montere opp nye fotoboks stasjoner på nye lokaliteter. Det er
også etablert et system for å raskt rigge en fangstkampanje som kan settes i gang når det er mye mus i
Longyearbyen og Barentsburg slik at man raskt kan få på plass overvåking av om parasitten har etablert seg i
bosettingene. Per i dag har den ikke det.
Dersom tetthet av
østmarkmus øker i tid og
rom vil det bli en større
kontaktflate mellom mus og
rev. Større kontaktflate
mellom EM‐parasittens
hovedvert (rev) og
mellomvert (mus) på
grunn av et varmenere klima
vil medføre mer EM‐smitte
og større risiko for at
befolkningen på Svalbard blir
utsatt for denne zoonosen.
Fortsatt overvåking av
spredningen av musene er
viktig for å kunne si noe om
hvor stor denne risikoen vil
bli i fremtiden
Foto: Nigel G. Yoccoz, UiT Norges arktiske universitet

Solcellepanel på nytt kontorlokale
En av søknadsprioriteringene fra Svalbards Miljøvernfond var at omsøkt prosjekt blant annet kunne bidra til
en lavutslippsløsning. Strøm i form av solenergi er i høyeste grad det, i verkstedet produseres ofte elementer
til f.eks. hytter, stativer og andre mindre byggeprosjekter, som da vil være laget med solenergi.
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Planen var å få bestilt solcelleanlegget slik at det kunne monteres på vårparten 2019, og dra nytte av
straumproduksjon allerede da. Det ble bestilt 60 paneler, til montering på både sør- og nordsida av bygget.
Dette for å kunne utnytte det som var av sollys også om natta. Panelene var litt forsinka, men ble levert i juni
2019. På grunn av feil takfester og leveringstid på disse ble ikke panelene ferdig montert på taket før i
oktober 2019. Det ble derfor besluttet at tilkobling av anlegget skulle utføres våren 2020.
I starten av februar 2020 var elektriker på plass og koblet opp panelene og anlegget, og allerede 05.februar
gav målerne beskjed om at det var strømproduksjon. Bare nok til å drifte en
kontorlampe inntil videre, men likevel – prosjektet var i gang! Anlegget fungerte utmerket. I midten av april
kunne statistikken vise at man var godt opp imot den produksjonen man hadde forespeilet. Forventa
strømforbruk på bygget var 10kW.
Når man går over statistikken konkluderer Svalbard Bygg med at dette prosjektet har fungert veldig bra som
et ENØK-tiltak. Solceller oppleves som en stabil kilde til strøm i sommerhalvåret, og man videre se på
mulighetene for å utnytte dette så effektivt som mulig i arbeidshverdagen. Det vil også vil kunne bli vurdert å
se på ulike løsninger med tanke på for eksempel batterilagring av overskuddsstrøm til bruk de dagene
solcellepanelene ikke produserer nok strøm.
Past Precipitation on Svalbard
Prosjektet har analysert sedimentkjerner fra fire innsjøer langs en klimagradient på Svalbard (fra vest‐
Spitsbergen til Nordaustlandet). Analysene hadde til formål å rekonstruere nedbøren og nedbørens
årstidsvariasjon ved bruk av hydrogenisotoper i bladvoks i sedimentet. Hovedresultatet er at det er mulig å
rekonstruere sommernedbør og årsnedbør. Resultatene fra Austre Nevlingen viser at varmeperioden i tidlig
holocen førte til økt vinternedbør (snø) på grunn av redusert sjøisdekke i Arktis. Det reduserte sjøisdekket ga
mulighet for økt fordampning fra havet på vinterstid, noe som er årsak til den økte vinternedbøren. Dette
kan være en analog til nåtidens reduserte sjøisdekke i Arktis.

Foto: Ólafur Ingólfsson

Aliens on the Svalbard beach
Svalbards strender er kanskje ikke så utilgjengelige som de ofte antas å være. Regelmessig menneskelig
aktivitet skjer over hele øygruppen, hovedsakelig i form av turisme, forskning,
Side 23

Årsrapport for Svalbards miljøvernfond - 2021

fiskeri eller skipsfart. Risikoen for at fremmede arter innføres via menneskelig transport er derfor en
bekymring for miljøet. Etter hvert som klimaendringer får havis til å smelte og tidligere blokkerte passasjer
åpner seg, vil menneskelig besøk bare øke, og med det sannsynligheten for å introdusere fremmede arter.
Dette forskningsprosjektet har undersøkt og karakterisert 16 forskjellige strender over hele Svalbard,
analysert strendenes egenskaper og vurdert sannsynligheten for at marine fremmede arter skal kunne
introduseres på stedet.

Søppelamnesti for strandsøppel
Det har blitt tatt imot 154 tonn strandsøppel fra 2015 til 2020. Det har blitt etablert et tilbud om mottak av
strandsøppel på de ulike havnene (container satt ut på kullhavna, bykaia og bringkaia). Dette har vært et
populær tilbud og sikret at alle som plukker strandsøppel på Svalbard kan levere avfallet gratis.
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Digital læringsarena for arktisk biologi
UNIS har bygget en kunnskapsarena gjennom
en samling nettsider de har kalt «Learning
Arctic Biology»
(https://www.learningarcticbiology.info/). Her
finner du informasjon knyttet til arktisk
terrestrisk biologi, med eksempler fra Svalbards
natur.
Målet har vært å bruke et strandet bokprosjekt
til å presentere kunnskap på andre måter enn i
en bok. Det er blant annet laget et sett med
virtuelle feltguider (VFGer) så du kan digitalt
besøke ulike lokasjoner, bevege deg i terrenget,
og få korte beskrivelser av karakteristiske
planter og dyr fra området
(https://360.learningarcticbiology.info/). De har
også knyttet praksiserfaringer fra studentene til
«Learning Arctic Biology», hvor de deler tanker
om hva de lærer ved å jobbe som biologer, og
biologiens relevans i en samfunnssetting
(https://blog.learningarcticbiology.info/).
«Learning Arctic Biology» er bygget opp slik at
denne digitale læringsarenaen kan utvides
stegvis, og de jobber nå kontinuerlig med å
legge ut mer materiale. Målet er at «Learning
Arctic Biology» skal bli en omfattende faglig
digital kunnskapskilde og læringsarena for generell arktisk biologi.
Miljøhelsetilstand i Adventfjorden, Svalbard – Analyser av bunndyr ved avløpsrør og kaiområder
Det ble gjennomført en miljøundersøkelse basert på bunndyr i Adventfjorden, september 2019. Målet var å
undersøke om avløpet fra bosetningen hadde negative påvirkninger i fjordsystemet. Det ble tatt bunnprøver
fra ni stasjoner, derav 8 var i Adventfjorden og én ved utløpet til Sassenelva.
I 2020 ble det gjennomført en supplerende undersøkelse i regi av Longyearbyen Lokalstyre (LL) med fire
kvantitative og to kvalitative prøver av bunndyr, i tillegg til en rekke stasjoner for kjemiske analyser. I denne
rapporten har vi inkludert de fire faunastasjonene fra 2020 i våre overordnede tolkninger (med tillatelse fra
LL).
Vi finner en ca. 250 m omkrets fra utslippspunktet der bunnforholdene er vesentlig forstyrret, men dette
avtar relativt raskt, slik at forholdene fra 500m og utover anses som normale. Det ble funnet vesentlige
mengder av våtservietter på havbunnen. Disse stort sett er laget av plastkomponenter og danner et slags
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«filtlokk» på bunnen, noe som anses til å ha bidratt til de lokale oksygenfattige forholdene rundt
utslippspunktet.

Foto: S. Cochrane, Akvaplan-niva.

Sørkapp Marine Litter Cleanup
I løpet av prosjektets feltarbeid fjernet forScience-teamet nesten 6 000 kilo strandet marint søppel fra
omtrent 30 kilometer av kysten på nordvest på sørkappland. Ved å gjøre dette eliminerte vi den direkte
risikoen som strandforsøplingen utgjør for lokalt dyreliv og – over en litt lengre tidsramme – bidro vi til å
redusere den gradvise økningen i konsentrasjonen av sekundær mikroplast (som hovedsakelig dannes som
et resultat av forvitring og mekanisk fragmentering av feilbehandlet plastavfall).
Bortsett fra selve forsøplingen, samlet forScience-teamet inn kvalitative og kvantitative forsøplingsdata, som
gjorde det mulig å beregne hastigheten på marin søppelakkumulering i denne delen av Svalbard. Dessuten
fikk forskjeller i søppelkonsentrasjon innenfor bestemte deler av kysten oss til å vurdere innvirkningen av
geografisk plassering og geomorfologiske trekk ved kysten på hastigheten på ny søppelstranding. Våre
konklusjoner, sammen med en nøye refleksjon over den vedtatte metodikken, er presentert på en tydelig og
leservennlig måte i «Rapport om gjennomføringen av Sørkapp Marine Litter Cleanup-prosjektet i 2021»
Rapporten inneholder både praktisk og vitenskapelig informasjon og kan som sådan vise seg nyttig for et
bredt publikum, fra fagpersoner innen plastforurensning via organisasjoner som driver eller planlegger å
drive strandrydding i høyarktis til privatpersoner som er interessert i Svalbard. Begge språkversjonene av
rapporten (engelsk og polsk) kan også nås via prosjektets RiS-side:
https://www.researchinsvalbard.no/project/9172
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Foto: Barbara Jóźwiak

Darkening of the Svalbard Fjords Waters Observed With Satellite Ocean Color Imagery in 1997–2019
I DarkFjord-prosjektet har forskerene arbeidet med å vurdere den globale oppvarmingseffekten i
sammenheng med lystilgjengelighet i vannsøylen. Lysregimene i Polhavet styres av tre faktorer som er
påvirket av klimaendringer: albedoeffekten, avrenning av smeltevann og marin primærproduksjon. Basert på
en satellittdataserie innhentet i perioden 1997 – 2019, inspiserte forskerne de langsiktige endringer av de tre
vanligste optiske egenskapene Chla, atot (443) og Kd (490) i Svalbardfjordene og på Vestspitsbergensokkelen. Dette avslørte tydelige positive trender om sommeren (juli – september) i Isfjorden, Kongsfjorden,
Hornsundfjorden og Bellsund. Mellom 1997 og 2019 observerte vi på de fleste stedene et regimeskifte mot
mørkere farvann. Dette viste at lystilgjengeligheten har endret seg i Svalbardfjordene siden 1997, noe som
kan være et symptom på transformasjoner i miljøet som bør undersøkes og overvåkes videre.
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Ressursbruk
Fondets samlede ressursbruk fremgår av regnskapet. Styret mener løsningen med sekretariat hos
Sysselmesteren 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 Sysselmesteren som sekretariat.
Innkreving av miljøavgift (kr 150,- pr. reisende) håndteres effektivt gjennom Avinor og Sysselmesteren. AECO
(Association of Arctic Expedition Cruise Operators) leverer grunnlagstall for trafikk med cruisebåter som
forlater Svalbard.
Tabell 4. Fordeling av driftsutgiftene i 2021.

Driftsutgifter
Lønn sekretær
Kontorleie, inventar, bolig, bil og utstyr **
Kjøp av eksterne tjenester *
Styrehonorar **
Reiser, møter, kurs og representasjon
Annonser, kunngjøringer, annet
Totalt ***

Kroner

%

681358
25334
429122
0
26196
51114
1213124

56,2
2,1
35,4
0,0
2,2
4,2
100,0

* Tjenester fra Svalbard skattekontor, AECO, DFØ, Avinor, Sysselmannen, utvikling av ESS
** blir fakturert sammen med utgifter fra Sysselmesteren, ikke mottatt pr. 31.12.2021
*** 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
Sysselmesteren 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
Sysselmesteren 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, koronapandemi som har medført bortimot
nedstengning av reiselivet i lange perioder 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
2021 er vesentlig redusert i forhold til tidligere år. Det er ventet at reiselivet vil ta seg opp igjen når
samfunnet åpner opp for mer utstrakt reising og koronapandemien er under kontroll, utsiktene for 2022 er
foreløpig lovende og prognosene tilsier et besøkstall som er nesten som før pandemien. Dette avhenger
selvsagt av at det ikke blir nye nedstengninger.
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 anses som tilfredsstillende, med unntak av de to siste
årene hvor søknadstallet har vært redusert på grunn av koronapandemi. 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 2021
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.
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 2022.

Oslo / Longyearbyen 15. mars 2022.
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Del VII. Økonomirapportering
Tabell 1 og 2 Forklaringer til statsregnskapet 2021
Tabell 1 Forklaringer til statsregnskapet 2021 - utgifter
Kap. 1472,50 Overføringer til Svalbard miljøvernfond
Hjemmel for utgiftene

Beløp i kroner

Tildeling i tildelingsbrev 2021

20 658 000

Nysaldering

-14 000 000

Sum tildeling

6 658 000

Regnskap

6 778 071

Mer- (-)/mindreutgift (+)

- 120 071

Tabell 2 Forklaringer til statsregnskapet år 2021 - inntekter
Kap. 5578,70 Sektoravgifter under Svalbard miljøvernfond
Hjemmel for inntektene

Beløp i kroner

Tildeling i tildelingsbrev 21.12.2020

20 670 000

Nysaldering

-14 000 000

Sum tildeling

6 670 000

Regnskap

5 785 611

Mer- (-)/mindreinntekt (+)

884 389

Oppstilling til bevilgningsrapportering

Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2021
Note

Beholdninger rapportert i likvidrapport

39747454
5 404 805
34342648

Inngående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank
Endringer i perioden
Sum utgående saldo oppgjørskonto i Norges Bank
Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)
Konto

Regnskap
lev.gjeld
2021 utestående pr
31.12

Tekst

Note

641405

Ordinære fond (eiendeler)

811405

Beholdninger på konto(er) i Norges Bank
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34342648
34342648

5 404 805

2020
39 747 454
39 747 454

Endring
5 404 805
5 404 805
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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.

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
Note

Regnskap 2021

Regnskap 2020

Avgift flypassasjerer

1

-6250800

Avgifter turistskip

1

-5613248
-1664

Avgifter andre reisende

1

Avgifter jakt og fiske

1

Miljøerstatning

1

Inngående saldo
Inntekter

-39747454

-52850536

-347270
-7774

-170700

-130506
-45000

Mellomværende med FIN fra forrige år
Renteinntekt

-6038
-45539103

Til disposisjon for drift og tilskudd

-269955
-59901841

Utgifter
Drift av Svalbards miljøvernfond
Refusjon miljøavgift til fastboende

2

Drift av refusjonsordningen

2

Sum drifts- og administrasjonsutgifter
Utbetalte tilskudd
Sum utbetalinger
Inntekter - utgifter

1213124
141450
0
1354574
10059658
11414232
34124872

2932445
227700
330000
3490145
16183217
19673362
40228479

Mellomværende med FIN
Utestående tilsagn

23313589
11029059
34342648

Udisponert beløp
Sum utgående balanse

37722141
2025313
39747454

*Faktura for tjenester fra SMS er ikke kommet med på regnskap for 2021, fakturaen vil bli betalt i 2022
**Det samme gjelder fakturaen på tjenesten fra Skattekontoret kr. 270 000

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.
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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 2021 ble det utbetalt 991 refusjoner.
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