Årsmelding 2009

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

Ann-Kristin Olsen
styreleder
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1.

Om Svalbards miljøvernfond

Årsmeldingen for 2009 gjelder andre hele driftsår for Svalbards miljøvernfond. I 2009
foretok styret 4. og 5. tildeling av støtte fra miljøvernfondet. For 2009 var det stilt 7,8 mill kr
til disposisjon for tilskudd til miljøverntiltak på Svalbard.
I tråd med miljøvernmyndighetenes overordnede strategier og prioriteringer skal styret i
Svalbards miljøvernfond gjennom sin virksomhet og ved bruk av de ressurs som stilles til
disposisjon for Svalbards miljøvernfond, bidra til å sikre at Svalbards særpregede
villmarksnatur bevares som grunnlag for opplevelse, kunnskap og verdiskapning. Styret skal
også arbeide for å initiere og stimulere gode prosjekter og tiltak som har til formål å ivareta
de høye miljømålene som er satt for Svalbard.
Av tildelingsbrevet for 2009 fremgår det at det skal legges vekt på følgende ved tildeling av
støtte:
•

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

•

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

•

Miljøtiltak i bosettingene, med fokus på de russiske.

•

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

•

Prosjekter som omhandler klimaendringer og virkningene klimaendringene har for
naturmiljøet og kulturminner over hele øygruppen.

2009 var offisielt kulturminneår. Det ga mulighet til å skape oppmerksomhet og
engasjement for kulturminner, med spesielt fokus på dagliglivets kulturminner. Svalbards
miljøvernfond markerte Kulturminneåret 2009 med å gi støtte til 9 kulturminneprosjekter
med til sammen nær 1,2 millioner kroner.
Styret er opptatt av at inntektene til miljøvernfondet skal brukes på miljøverntiltak og styret
vedtok derfor i mars 2009 at det ved de tre kommende tildelingsrundene (høst 2009, vår
2010 og høst 2010) tas 1 million kroner ekstra fra akkumulerte fondsmidler for tildeling til
miljøverntiltak- og prosjekter, på vilkår av at akkumulerte fond skal være minst 2 millioner
kroner.
I 2009 Svalbards miljøvernfond ga 50 tilsagn om støtte. Samlet tildelingssum var 8,8
millioner kroner. Summen inkluderer 1 million kroner ekstra tatt fra akkumulerte
fondsmidler.
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2.

Etablering av Svalbards miljøvernfond

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

Styret for Svalbards miljøvernfond

Styret er oppnevnt av Miljøverndepartementet. Det første styret ble i 2007 oppnevnt med
en funksjonstid på to år, men ved første gangs oppnevning ble tre av styremedlemmene
oppnevnt med en tjenestetid på tre år.
I 2009 ble tre av styremedlemmene gjenoppnevnt etter at første funksjonstid var utløpt.
Samtidig ble § 5 i vedtektene for Svalbards miljøvernfond omhandlende
styremedlemmenes tjenestetid utvidet fra to til fire år.
Styrets medlemmer 2009:
Navn
Ann-Kristin Olsen
Aud Andersen
Ottar Krohn
Kjell Mork
Miriam Geitz
Thor Bjørn Arlov

Verv
styreleder
nestleder
medlem
medlem
medlem
varamedlem

Funksjonstid
2014
2014
2014
2013
2013
2013

Godtgjøring for styrearbeid skjer i samsvar med veiledende satser fastsatt i Statens
personalhåndbok kapittel 10.14
I forbindelse med styremøtet i mars 2009 ble utstillingen om anneksjonsskilt på Svalbard
Museum åpnet av styreleder. Utstillingen het ”No man`s land” og er et resultatet av
prosjektet ”Tilgjengeliggjøring av kulturhistoriske gjenstander og bilder på nett og i åpent
magasin”. Prosjektet fikk våren 2008 tildelt 240 000 kroner i støtte fra miljøvernfondet.
På styremøtet i november 09 holdt Tone Nødtvedt et kåseri om bilder fra 50-tallet (prosjekt
09/05 og 09/73). Arktisk Natur Guide ble også presentert ved ved prosjektleder Sigmund
Andersen og reiselivsleder Unni Myklevold (prosjekt 09/04 og 09/71).
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4.

Styringsmøter med Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet har innkalt styret til to styringsmøter i løpet av 2009. Det første ble
holdt i forbindelse med styremøtet i Longyearbyen i mars. Styringsmøtet høsten 2009 ble
holdt i Oslo 26.10.09, hvor miljøvernfondet var representert ved styreleder og sekretær.
I forbindelse med høstens styringsmøte ble det også avholdet et møte mellom
Justisdepartementet, Miljøverndepartementet, Sysselmannen og Svalbards miljøvernfond
vedrørende avtale om refusjon av administrative utgifter for sekretariatet for Svalbards
miljøvernfond. Det ble videre avtalt at et slikt møte skal avholdes en gang årlig i forbindelse
med styringsmøtet på høsten.
5.

Sekretariatet

Administrasjon

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

Svalbards miljøvernfond benytter seg av Sysselmannens elektroniske arkivtjeneste og som
arkivplan brukes statlig arkivnøkkel. Svalbards miljøvernfonds dokumenter fremkommer i
Sysselmannens offentlige postjournal som publiseres ukentlig på Sysselmannens
hjemmeside.
I 2009 er det registrert 117 saker og 478 dokumenter på Svalbards miljøvernfond.
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Kurs og møter

I forbindelse med Sysselmannens kontaktmøte med Trust Arktigugol 01.04.09 i Pyramiden
holdt sekretariatet en orientering om Svalbards miljøvernfond og mulighetene for å søke
om støtte til miljøvern- og kulturminneprosjekter.
01.01.09 ble den innført av ny modell for økonomistyring og i den forbindelse hadde
Miljøverndepartementet og sekretariatet et møte 19.05.09 i Oslo. Tema for møtet var
rutiner, rapportering og ansvarsfordeling i forbindelse med innføring av ny
økonomistyringsmodell.
Miljøverndepartementet arrangerer også årlig økonomiseminar for departementets etater.
Svalbards miljøvernfond var representert på seminaret 10.-11.06.10 ved Birgith Suhr hos
Sysselmannen som har ansvar for føring av regnskapet for Svalbards miljøvernfond.
I forbindelse med Sysselmannens kontordag i Barentsburg 30.11.09 hadde sekretariatet
møte med Trust Artikugol vedrørende oppfølging av prosjekt 08/09 ”Tiltaksplan for
opprydding av oljeforurenset grunn i Colesbukta. Tiltaksplanen var utført av Norges
Geotekniske institutt og var støttet av Svalbards miljøvernfond med 200 000 kroner. I møtet
framhevet også sekretariatet muligheter for fremtidig samarbeid og oppfordret Trust
Artikugol å søke om støtte til miljøvern- og kulturminneprosjekter. På møtet ble det også
diskutert produksjon av skilt for Svalbards miljøvernfond. Det ble også foretatt en
omvisning i systua med tanke på fremtidig samarbeid vedrørende utforming av profil
artikler.
Orienteringer

11.11.09 arrangerte Ungdomsklubben ”Klimakveld” for Longyearbyens befolkning hvor
Svalbards miljøvernfond var invitert til å holde en orientering. Det samme var Natur og
Ungdom og journalist Sigri Sandberg Meløy som har fått 190 000 kroner i støtte fra
Svalbards miljøvernfond til å skrive ”Klimaboka”, ei debattbok for ungdom.
Klimakvoter

Styret i Svalbards miljøvernfond vedtok i 2008 at miljøvernfondet skal kjøpe klimakvoter for
alle fondets flyreiser foretatt av styret og sekretariatet. Svalbards miljøvernfond har
videreført ordningen med kjøp av klimakvoter, og har i 2009 valgt å kjøpe klimakvoter fra
Mitt Klima.
Omtale

Svalbards miljøvernfond forsøker å opprettholde god kontakt med Svalbardposten, NRK
Troms og Nordlys. Sekretariatet informerer derfor aktivt om de ulike prosjektene som
Svalbards miljøvernfond støtter, samt annen aktivitet i miljøvernfondet. Nøyaktig oversikt
over omtale i media foreligger ikke, men omtale i Svalbardposten av prosjekter som støttes
av Svalbards miljøvernfond er omfattende. Svalbards miljøvernfond mener det er effektivt
og hensiktmessig å bruke prosjektene som eksempler på hva fondsmidlene kan brukes til,
og forsøker i alle aktuelle sammenhenger å holde frem prosjektene som mottar støtte.
Svalbards miljøvernfond stiller også krav til prosjektene om at det i enhver naturlig omtale
og presentasjon av prosjektet skal det fremgå at prosjektet har mottatt støtte fra Svalbards
miljøvernfond.
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Kontakt og nettverk

Norsk Kulturminnefond inviterte i mars 2009 fond og stiftelser med beslektede funksjoner
til nettverksetablering. Hensikten med nettverket er å orientere relevante deltakere om
hverandres virksomheter og diskutere felles utfordringer og mulig samarbeid. Svalbards
miljøvernfond er positiv til deltakelse i nettverket, men kunne dessverre ikke være
representert på nettverksamlingen i mars 09.
Svalbards miljøvernfond er svært interessert i å holde seg orientert om utviklingen i
prosjektene som mottar støtte, og forsøker å holde god kontakt med prosjektene. Det
samme gjelder publikum for øvrig, organisasjoner som jobber med miljøvern,
Miljøverndepartementet, faglige bidragsytere, organisasjoner osv. Samhandling og kontakt
i miljøvernsammenheng er viktig for utvikling av Svalbards miljøvernfond og
miljøvernarbeid generelt.
Profilering

I 2008 ble logo for Svalbards miljøvernfond lansert, og det ble samtidig utarbeidet grafisk
design for brevark, trykksager, elektroniske produksjoner osv. I 2009 inngikk Svalbards
miljøvernfond avtale med Trust Artikugol om produksjon av skit med logo og teksten
”Støttet av Svalbards miljøvernfond”. Skiltene er produsert av eik og er håndmalt. Skiltene
skal brukes for identifisering av prosjekter som har mottatt støtte fra miljøvernfondet.
Svalbards miljøvernfond lanserte i 2009 sin egen pins. Denne deles ut til prosjekter,
besøkende og andre miljøvernfondet har kontakt med.
Ved etablering av Svalbards miljøvernfond lagde Miljøverndepartementet en
informasjonsbrosjyre som heter ”Sammen bevarer vi Svalbardmiljøet”. Denne bruker
Svalbards miljøvernfond fortsatt i informasjonssammenheng. Brosjyren finnes på norsk,
engelsk og russisk, og er tilgjengelig både som trykksak og på nett.
I begrenset grad har sekretariatet i 2009 jobbet med utvikling av profileringsprodukter, men
det arbeides med flere nye ideer.
Nettsted

Svalbards miljøvernfond bruker nettstedet sitt som organ for å kunngjøre tildelinger,
publisere nyheter, presentere resultater av prosjekter og ytterligere informasjon om
miljøvernfondet. Svalbards miljøvernfond vil i hovedsak ikke produsere trykksaker men
bruk internett som kommunikasjonskanal. Se Svalbards miljøvernfonds hjemmeside på
www.sysselmannen.no/hoved.aspx?m=45704.
Svalbards miljøvernfond har også startet et samarbeid med Sviggum Design om nytt design
på hjemmesiden. Dette arbeidet skal sluttføres i 2010.
Faglig bistand

Av tildelingsbrevet fremgår det at Svalbards miljøvernfond kan søke faglig bistand ved
vurdering av søknadene hos Sysselmannen, Norsk Polarinstitutt, Riksantikvaren,
Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensingsdirektoratet. Ved behandling av
søknader i 2009 har miljøvernfondet bedt Sysselmannen, Norsk Polarinstitutt,
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Riksantikvaren og Direktoratet for naturforvaltning om å bistå med faglige råd til
forvaltnings- og forskningssøknader.
6.

Viktige aspekt og faglige prioriteringer ved behandling av søknader 2009

Styrets vedtak om tildeling av støtte gjøres med utgangspunkt i forskrift om tildeling av
støtte fra Svalbards miljøvernfond, vedtekter for Svalbards miljøvernfond og
tildelingsbrevet for 2009 og særlige prioriteringer som fremkommer her. I
beslutningsgrunnlaget inngår også tidligere vedtak og etablerte prinsipper for tildeling.
Miljøgevinst
Et viktig vurderingskriterium er miljøgevinsten i prosjektet. Denne skal være tydelig og forståelig.
Prosjekter hvor miljøgevinsten ikke er åpenbar blir ikke prioritert. Miljøvernfondets bidrag skal også
være lett å identifisere.
Søknader fra forskningsorganisasjoner

Svalbards miljøvernfond understreker at det er et miljøvernfond og ikke et forskingsfond,
og ønsker å foreta en konsekvent og forutsigbar behandling av forskningssøknader.
Svalbards miljøvernfond vil i utgangspunktet være forsiktig med å støtte
forskingsprosjekter, men skal likevel støtte slike prosjekter dersom prosjektene har en
særskilt attraktiv eller verdifull miljømessig eller forvaltningsrelevant problemstilling som
kan bidra til å fylle kunnskapshull for miljøvernforvaltningen, og som for øvrig er i tråd med
fondets formål.
Forvaltningsrelevante prosjekter

Svalbards miljøvernfond kan støtte forskningsprosjekter dersom disse rette seg mot
forvaltningsrelevante problemstillinger som er viktige for å nå de høye miljømålene.
Svalbards miljøvernfond skal være et supplement til miljøvernforvaltningens ordinære
oppgaver, og være et tillegg som bygger opp under pågående aktivitet som skal dekke
forvaltningens kunnskapsbehov.
Prosjekter som omhandler formidling av kunnskap kan også gis støtte.
Miljøverntiltak i bosettingene

Svalbards miljøvernfond ønsker å ta et særlig ansvar for å støtte de lokale
miljøverninitiativene. Svalbards miljøvernfond skal ha et konkret og tiltaksretta fokus, hvor
lokal miljøgevinst skal være synlig og komme rakst til anvendelse.
Fokus på lokale prosjekter kan være drivkraft for at flere organisasjoner, foreninger og
privatpersoner ønsker å ta et seriøst og forpliktende miljøansvar.
Svalbards miljøvernfond vil prioritere holdningsskapende prosjekter for barn og ungdom,
som har bred appell og rekkevidde. Friluftsliv som virkemiddel for å stimulere til
miljøengasjement, og kontakt med naturen vil trolig gjøre det lettere å forstå
sammenhenger og viktigheten av natur- og miljøvern.
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Formelle krav

Formelle krav i forhold til planmyndighet skal være avklart før et prosjekt kan bli tildelt
støtte.
Finansiering

Budsjettet for prosjektet skal være beskrevet på en slik måte at inntekter og utgifter tydelig
fremkommer. Formelle krav med hensyn til finansiering, dokumentasjon, delfinansiering,
bidrag fra andre osv skal være avklart før et prosjekt kan bli tildelt støtte.
Pågående prosjekter

Svalbards miljøvernfond skal bidra til å sluttføre igangsatte prosjekter, før det gis støtte til
etablering av nye prosjekt med sammenlignbar problemstilling.
Tidsaspektet i prosjekter

Ved behandling av søknadene i 2009 er det fokusert på at tiltak og prosjekter som kan
realiseres i løpet av året bør prioriteres. Tidspunkt for aktivitet i felt er også et viktig
vurderingskriterium for en effektiv bruk av fondsmidlene.
Rapportering av status i prosjekter, fremdrift og foreløpig regnskap

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

Egeninnsatsen i prosjektet må fremgå, og vil bli tillagt vekt ved vurdering av søknaden.

7.

Saksbehandlingstid og prosedyrer

For å bidra til effektiv utnyttelse av fondsmidlene, foretar Svalbards miljøvernfond to
tildelinger pr år. Kunngjøring skjer i Svalbardposten og på hjemmesiden med seks ukers
frist. Sekretariatet har fem uker til intern saksbehandling, samt at styret har to uker til
forberedelser. Vedtak om tildeling blir publisert på hjemmesiden samme dag som
styremøtet avsluttes. Vedtakene følges opp med tilsagnsbrev, vilkår for tilsagnet, og frist
for aksept av vilkårene.
Styret har vedtatt vilkår for utbetaling av tilskudd og en utbetalingsplan basert på tilsagnets
størrelse. Utbetaling av tilskudd skjer etter anmodning og i takt med forbruk og aktivitet i
prosjektene.
Sammenlignet med tidligere tildelingsrunder har antall søknader vokst betydelig,
søknadsbeløpene er høyere, kompleksiteten i søknadene og rekkevidden på
problemstillingene har økt. Behandlingen av søknadene krever en større og mer intensiv
innsats og fremstår som mer ressurskrevende sammenlignet med foregående runder. Den
interne saksbehandlingstiden er derfor utvidet med en uke sammenlignet med tildelingene i
2008.
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Svalbards miljøvernfond er opptatt av å kontinuerlig forbedre og videreutvikle rutiner slik at
driften av styret og sekretariatet er kostnadseffektivt, og saksbehandling og arbeidsflyt mer
effektiv, rasjonell og med best mulig kvalitet.
8.

Fallvilt

Av § 94 i Svalbardmiljøloven står det at flora og fauna som er innsamlet, fanget eller avlivet i
strid med loven, eller avlivet med hjemmel i §§ 33, første ledd og 34, tilhører Svalbards
miljøvernfond. Det samme gjelder fallvilt, deler av fallvilt og dyr som er avlivet av
dyrevernhensyn. Fondets eiendomsrett kan gjøres gjeldende ved forelegg eller dom etter
straffeprosesslovens regler for inndragning.
Fondet avgjør hvordan slik flora og fauna skal disponeres. Sysselmannen kan kreve
erstatning til fondet for verdien dersom fondet ikke får tilgang til flora og fauna etter dette
ledd.
I styremøtet 21.06.07 vedtok Svalbards miljøvernfond å overlate til Sysselmannen å
behandle søknader om fallvilt i tråd med etablerte rutiner hos Sysselmannen, inntil
Svalbards miljøvernfond har etablert egne rutiner for hvordan flora og fauna skal
disponeres.
Styret jobber fortsatt med å etablere prinsipper og rutiner for hvordan slik flora og fauna
skal disponeres. I 2009 ble fallvilt databasen tatt i bruk. Databasen vil gi Svalbards
miljøvernfond oversikt over fallvilt som er i miljøvernfondets eie, historikk og disponering av
fallvilt.
Basert på etablert praksis i Longyearbyen viderefører Svalbards miljøvernfond ordningen
med å avgi et isbjørnskinn til inntekt for TV-aksjonen, forutsatt at skinn av forsvarlig kvalitet
er tilgjengelig. Et isbjørnskinn ble derfor gitt i gave til auksjonen i forbindelse med TVaksjonen 2009.

9. Økonomistyring
Svalbards miljøvernfond har i 2009 vært fullservicekunde hos Senter for Statlig
Økonomistyring, Drammen. Daglig regnskapsoppfølging ivaretas av
administrasjonsavdelingen hos Sysselmannen.
I april 2008 ble det av Miljøverndepartementet besluttet omgjøring av
økonomistyringsmodell for Svalbards miljøvernfond med gyldighet fra 01.01.09. Miljøgebyr
for reisende til Svalbard og gebyr for jakt-, fangst- og fiskekort ble endret til å falle inn under
sektoravgiftsdefinisjon. Endringen medførte omlegging av regnskapet som i praksis var en
teknisk budsjettendring. Tidligere fondsløsning ble videreført og fra 01.01.09 ble inntektene
fra Svalbards Miljøvernfond inkludert i statsregnskapet. Fram til 2009 var kostnadene en del
av statsregnskapet. Omlegging av økonomistyringsmodellen har vært ressurskrevende for
miljøvernfondet. Endringen medførte at alle rutiner for regnskap og rapportering måtte
utarbeides på nytt. Publikum har likevel blitt minimalt berørt av den interne omleggingen.
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Svalbards miljøvernfond har et kontinuerlig fokus på forbedring av rutiner for drift av
fondet. I 2009 har det vært jobbet spesielt med innkreving av miljøgebyr fra
cruisenæringen.
10.

Refusjon av miljøgebyret til fastboende

Sysselmannen har inngått avtale med Svalbard skattekontor om refusjonsordning for
innkrevd miljøavgift for fastboende på Svalbard. Ved oppstart av fondet i 2007 hadde man
ikke erfaring med omfanget av hvor mange som ville kreve refusjon. Avtalen ble derfor i
2009 reforhandlet og avspeiler i dag et faktisk omfang.
I 2009 ble det foretatt 2.749 refusjoner av miljøavgift til fastboende. Det samlende
refusjonsbeløp var 412.350 kroner. Kostnadene forbundet med refusjonsordningen var
225.000 kroner.
Svalbards miljøvernfond annonserer jevnlig i Svalbardposten muligheten for fastboende å
be om refusjon av miljøgebyret. På hjemmesiden er det også publisert skjema for refusjon
av miljøgebyret.
Det er også inngått avtale med arbeidsgivere om at det kan sendes inn samlet krav om
refusjon av miljøgebyret. Samlekravet skal ikke sendes inn oftere en gang pr måned og ikke
sjeldnere enn en gang pr år. Arbeidsgivere forplikter seg til å innhente og kontrollere
dokumentasjonen fra de ansattes reiser, men det er avtalt dispensasjon fra kravet om
innsending av dokumentasjon ved bruk av samlekrav.
11.
Budsjett og regnskap
Av St.prp. nr. 1 2008-2009 fremgår det at inntektene for miljøvernfondet skal være
11.550.000 kroner. Med utgangspunkt i budsjett for 2009 vedtatt av styret april 2008, førte
dette til at 7,8 millioner kroner kunne brukes til tilskudd. 2,5 millioner kroner kunne brukes
til drift og administrasjon av styret og sekretariatet og det ble budsjettert med 1.250.000
kroner i refusjon til fastboende.
Fra akkumulerte fond ble det delt ut en million kroner ekstra til miljøvernprosjekter i 2009.
Regnskapet viser samlede inntekter på 14.321.427 kroner. Kostnader til drift og
administrasjon av styret og sekretariatet er på 2.259.090 kroner. Refusjon av miljøgebyr til
fastboende utgjør 412.350 kroner.
Fondet ble i 2009 styrket med 3.219.949 kroner.

12.

Oppsummering

Etter styrets vurdering har tildelingene som er gjort i 2009, styrets øvrige arbeid og driften
av fondet bidratt til effektiv utnyttelse av fondsmidlene samt oppfyllelse av de strategiske
utfordringer og mål om bevaring av Svalbards villmarksnatur.
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13.

Oversikt over gitte tilsagn i kategorier

Tiltakstype
Gjenoppretting av miljøtilstanden
Undersøkelser av hva som forårsaker
endringer i miljøet
Tilretteleggingstiltak
Kulturminnetiltak
Fiske- og vilttiltak
Informasjons- og opplæringstiltak
Kartleggings- og overvåkingstiltak
Skjøtselstiltak
Samlet sum gitt tilsagn 2009
14.

Antall

Bevilgningssum
3
3

250 000
1 340 000

4
9
1
21
8
1
50

1 168 500
1 099 000
175 000
2 925 000
1 750 000
90 000
8 797 000

Oversikt over gitte tilsagn

Nr P-nr Mottaker
1 09 01 UNIS
2 09 04 Høgskolen i Finnmark
3

09 05

4

09 07

5

09 09

6
7

09 12
09 14

8

09 15

9
10

09 16
09 17

11

09 20

12

09 22

13

09 23

14
15
16

09 24
09 25
09 26

Prosjekt
Tilsagn
Marine miljøpåvirkninger i polarnatten
150 000
Pilotprosjekt: Årsstudiet i Arktisk Naturguide
500 000
Digitalisering av E. Nødtvedts Svalbardbilder,
Tone Nødtvedt
film, lydbånd og brev fra 50-tallet – del 1
57 000
Restaurering av gammel mannskapsbrakke,
Rolf Rustad
Hiorthamn
50 000
Miljøeffekter av ferdsel? Registrering og
vurdering av slitasje og forstyrrelse på
vegetasjon, kulturminner og dyreliv.
NINA
Videreføring
850 000
Gjess på Svalbard; fra kunnskap til
NINA
implementering av retiningslinjer
400 000
Svalbard Reiseliv AS
Webbasert statistikk
200 000
Håndtering av råteskader i kulturminner på
NIKU og Mycoteam AS
Svalbard
250 000
Ærfuglkolonien ved hundegården, videre
Svalbard Villmarkssenter
tilrettelegging
100 000
UNIS
Svalbard frø i Svalbard Globale Frøvelv
90 000
Longyearbyen lokalstyre,
Foreløpig arbeidstittel: Friluftscamp Svalbard,
Kultur- og fritidsforetak KF høsten 2009
80 000
Ulli Neumann, Maret J.
Nutshell – in the wake of the old salors
Heatta
5 000
Vedlikehold av kulturminne på Revneset –
Anders Ringheim
”fangsthytta”
40 000
Avfallshåndtering, sortering og kompostering
Longyearbyen barnehage i barnehagen
50 000
UNIS
Rødlistearter i Longyearbyen og Bockfjorden
250 000
UNIS
Svalbards sopper: hvem, hva, hvor?
200 000
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Basecamp Spitsbergen AS
og Longyearbyen
Hundeklubb
17

09 30
Spitsbergen Airship
Museum

18

09 38

19

21
22

09 40 NINA
Longyearbyen
09 41 Ungdomsklubb
Kings Bay As og Norsk
09 43 Polarinstitutt
09 45 Akvaplan-niva

23

09 46 UNIS

24

09 49 Basecamp Spitsbergen AS

25

31
32
33

09 52 Longyearbyen lokalstyre
Institute of Oceanology
Polish Academy of
09 56 Scienses
09 57 Tommy Sandal
09 58 AECO
09 61 AECO
Longyearbyen lokalstyre,
09 62 Oppvekstforetaket
Norsk Institutt for
09 64 Luftforskning - NILU
09 68 Sigri Sandberg
09 69 Svalbardposten

34
35
36

09 70
09 71
09 72

37
38
39

09 73
09 74
09 77

20

26
27
28
29
30

40
41

Svalbard Museum
Høgskolen i Finnmark
Slå ring om Sjøormårdet

Tone Nødtvedt
Norsk Polarinstitutt
Tina Faust Sølvsten
Longyearbyen
feltbiologiske forening
09 81 (LoFF)
09 82 Institute of Oceanology

Kurs for hundesledekjørere på Svalbard, med
hovedfokus på lederhundutvikling og
langturkjøring for privat og kommersielt
hundehold
Jubileumsutstilling Walter Wellman
1909/2009 – 100 år
Røya i Straumsjøen; Sjørøye eller
stasjonærrøye?
”Grønn” ungdomsklubb

80 000
77 000
90 000
25 000

Utvikling av informasjonssenter i Ny-Ålesund
Miljøgifter i innsjøer på Svalbard
The invertebrate fauna of Edgeøya: Mapping
Terra Incognita
Informasjonsbase og overvåkingsopplegg for
Kapp Linné området: Del 1)
Informasjonsmateriell om natur, miljø og
ferdsel.
Longyearbyen – et miljøsertifisert
lokalsamfunn
Is Svalbard sliding from Arctic to Boreal part II

Opprydding Widjefjorden
Site-specific guidelines
Pre-study cruiseguide-training
Aksjon miljømat
Volatile emission from traffic and power
production on Svalbard (VETAPOS )
Klimaboka
Svalbardpostens bildearkiv
Bevaring og formidling av Svalbard Museums
historiske fotosamling
Pilotprosjekt: Årsstudiet Arktisk Naturguide
Sjøområdet friområde
Digitalisering av Erling J. Nødtvedts
Svalbardbilder, film, lydbånd og brev fra 50tallet - del 2
Rypehabitatmodell for hele Svalbard
Hundeinstruksjon i Longyearbyen
The geological history of the Longyearbyen
area
Adventfjorden – the sea in the backyard

200 000
180 000
90 000

50 000
300 000

50 000
10 000
750 000
50 000
200 000
200 000
190 000
150 000
250 000
300 000
250 000

175 000
175 000
10 000

105 000
50 000
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42
43

09 84
09 85

44

09 87

45 09 88
46 09 89
47

09 90

SINTEF Materialer og
Kjemi
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Oslo v/
Senter for Utvikling og
Miljø
Northern Research
Institute Tromsø (Norut
Tromsø)
WWF
Producing Centre
NORFEST

48 09 92 Longyearbyen lokalstyre
49 09 102 Longyearbyen barnehage
50 09 103 UNIS
Samlet sum tilsagn 2009

Effekter av marin diesel på hoppekreps i
Kongsfjorden
Revegetation of vehicle tracks on the tundra
Svalbardrøye som utgangspunkt for å forstå
miljøforvaltningskonflikter på Svalbard

340 000
150 000

150 000
The relationship between phytomass, NDVI
and vegetation communities on Svalbard
Ren Kyst! WWFs frivillige oljevern
Spitsbergen Film-Collection : from Chronicle
towards Heritage
Longyearbyen lokalstyre – en
Miljøfyrtårnbedrift
Aksjon Sorter
Svalbards marine fauna – et pilotprosjekt

400 000
150 000
50 000
68 500
30 000
180 000
8 797 500

14

Regnskap

Inntekter
Inntekter flypassasjerer
Inntekter turistskip
Inntekter andre tilreisende
Inntekter fallvilt
Inntekter jakt & fiske
Inntekter miljøerstatning
Inntekter tvangsmulkt
Inntekter donasjoner
Renteinntekter Norges Bank
Sum inntekter 2009
Kostnader
Honorarer styret, råd, utvalg
Reiseutgifter og bevertning
Kontorkostnader
Konsulentbistand
Regnskapstjenester
Godtgjørelse til gebyrinnkreverne
Refusjon lønnsutgifter sekretær i fondet
Refusjon utgifter Sv. Likningskontor
Refusjon utgifter SMS v/adm. av fondet
Sum driftskostnader 2009
Refusjon fastboende
Tilskudd gitt i 2009

Styrking av Svalbards Miljøvernfond 2009

Regnskap
Budsjett
7 895 850
7 212 500
5 868 650
4 050 000
15 220
22 500
43 936
25 000
156 050
140 000

341 721
14 321 427

100 000
11 550 000

-135 000
-75 207
-54 532
-13 100
-269 480
-48 698
-603 373
-225 000
-834 700
-2 259 090
-412 350
-8 430 038
-11 101 478

-135 000
-146 000
-46 000
-34 760
-269 480
-58 760
-663 884
-225 000
-834 700
-2 413 584
-1 250 000
-7 886 416
-11 550 000

3 219 949
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