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Supplerende tildelingsbrev 2020. Ikke-høstbart vilt, to prosjekttildelinger, 
laksetrapper Vefsna og fullmakt til investeringer  
I dette supplerende tildelingsbrevet blir Miljødirektoratet tildelt midler til ikke-høstbare 
viltressurser over kap. 1140 og midler til to prosjekter under kap. 1400 post 21. I tillegg 
formidler vi en føring fra Stortingsbehandlingen ang. laksetrapper i Vefsna og ny fullmakt fra 
regjeringen ang. omdisponering til investeringsformål.     
 
 
1 Midler til ikke-høstbare viltressurser, kap. 1140 

Vi viser til vedlagt belastningsfullmakt fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) av 
08.01.20 med 11,9 mill. kroner til ikke-høstbare viltressurser fra ulike poster under kap. 1140. 
Fullmakten delegeres herved i sin helhet til Miljødirektoratet. Midlene er fordelt som følger: 
 
Kapittel Post Betegnelse Kroner 
1140 01 Driftsutgifter 2 400 000 
1140 21 Spesielle driftsutgifter 3 300 000 
1140 71 Tilskudd til viltformål 6 191 700 
1140 Sum  11 891 700 
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Side 2 
 

2 Prosjekttildelinger over kap. 1400 post 21 

2.1 Oppdatering av statistikk om barn og unges deltakelse i friluftsliv, 
0,6 mill. kroner 

Klima- og miljødepartementet tildeler 0,6 mill. kroner til oppdatering av statistikk for barn og 
unges deltakelse i friluftsliv i regi av SSB, jf. undersøkelse som direktoratet har bestilt hos 
SSB. Kunnskapen er nødvendig for å oppdatere noen av indikatorene for måloppnåelse 
innen resultatområde friluftsliv, og er en oppfølging av handlingsplanen for friluftsliv. 
Midlene blir tildelt over kap. 1400 post 21, og har prosjektnummer 20350014 som bes oppgitt 
ved alle henvendelser. 
 

2.2  Videreføring av pilotprosjekt med kommunedelplaner for natur, 1,0 
mill. kroner 

Klima- og miljødepartementet tildeler 1 mill. kroner til videreføring av pilotprosjekt med 
kommunedelplaner for natur i 2020. Prosjektet innebærer en videreføring av pilotprosjektet 
om kommunedelplaner som ble gjennomført i 2016-2017 via Miljødirektoratet (10 kommuner 
fikk 200 000 kroner). Miljødirektoratet har evaluert pilotprosjektet og har rapportert om gode 
erfaringer.  
 
Miljødirektoratet skal ta utgangspunkt i rammene for pilotprosjektet i 2016-17, men kan gjøre 
justeringer basert på erfaringene fra dette prosjektet, blant annet i forhold til hvor stort beløp 
den enkelte kommune bør få. Innenfor denne rammen forventes det at 5 til 10 kommuner 
deltar i pilotprosjektet. Som forrige gang må Miljødirektoratet informere kommunene om at de 
kan søke om å være med i prosjektet. Midlene til kommunene må benyttes i løpet av 2020. 
Erfaringer fra arbeidet i kommunene skal brukes til å videreutvikle veiledningen om 
arealplanlegging for en god forvaltning av naturen.  
 
Midlene blir tildelt på kap. 1400 post 21, og har prosjektnummer 20380016 som bes oppgitt 
ved alle henvendelser. 
 

2.3 Prosjektnummer for midlene til SABIMA til drift av kartleggings-
koordinatorer og gjennomføring av kartlegging i Artsobservasjoner 

I tildelingsbrevet for 2020 er Miljødirektoratet tildelt 3 mill. kroner som skal benyttes til 
SABIMAs arbeid med drift av kartleggingskoordinatorer og gjennomføring av kartlegging i 
Artsobservasjoner. Ved en feil glemte vi å angi et prosjektnummer. Prosjektnummer 
20340764 skal benyttes ved alle henvendelser om disse midlene. 
 

2.4 Felles forutsetninger for tildelinger fra kap. 1400 
Det forutsettes at utbetalingene tas med i de ordinære kassarapportene til Direktoratet for 
økonomistyring (DFØ), samt at det rapporteres til KLD på forbruk pr. 31.08. i foreløpig 
årsrapport og forbruk pr. 31.12. innen 09.01.2020.  



 

 

Side 3 
 

 
Midlene er ikke overførbare til neste budsjettår, og eventuelle overskridelser kan ikke 
påregnes dekket. For poster som kan belastes lønnsutgifter (driftsposter), bes direktoratet 
holde seg innenfor tildelingen når arbeidsgiveravgift er inkludert. 
 
 
3 Laksetrapper Vefsna 

Vi viser til Innst 9S (2019-2020) side 53 vedrørende prosjektet med laksetrapper i 
Vefsnavassdraget. Klima- og miljødepartementet ber Miljødirektoratet prioritere å fullføre 
neste steg i prosjektet innenfor eksisterende budsjettrammer.  
 
4 Fullmakt til investeringer 

Det vises til tildelingsbrev for 2020, kap. 4 Budsjett og fullmakter, punkt 1d. under 
overskriften "Delegering av budsjettmessige fullmakter".  
Ordningen med overskridelse av driftsbevilgninger til investeringsformål mot tilsvarende 
innsparing i de tre påfølgende budsjetterminer ble i 2017 som en prøveordning utvidet fra tre 
til fem år gjeldende for årene 2017-2019.  
I kgl. res. vedtatt 10.01.2020  ble prøveordningen forlenget til å gjelde for årene 2020-2022. 
Ordningen er beskrevet også i rundskriv R-110 fra FIN datert 10.01.2020, pkt. 1 og 2.6,. 
Overskridelse av en driftsbevilgning til investeringsformål i 2020 kan eksempelvis bli innspart 
gjennom budsjettårene t.o.m. 2025. 
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Lene Lyngby (e.f.) 
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Bjørn Vesten 
seniorrådgiver 
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Statsbudsjettet 2020 - Belastningsfullmakt Kap. 1140 Haustbare 
viltressursar - forvaltning og tilskott til viltformål (Viltfondet) m.m. 

Landbruks- og matdepartementet viser til Prop. 1 S (2019-2020) fra Landbruks- og 

matdepartementet, jf. Innst. 8 S (2019-2020).   

 

Det framgår i omtalen under kapittel 1140, at postene 01, 21 og 71 skal kunne nyttes til 

oppgaver under Landbruks- og matdepartementet når tiltakene er rettet mot høstbare 

viltarter, men også til oppgaver under Klima- og miljødepartementet når tiltakene er rettet 

mot arter som ikke er regnet som høstbare.  

 

Landbruks- og matdepartementet gir med dette Klima- og miljødepartementet fullmakt til å 

belaste poster i statsbudsjettet for 2020 med de beløp som framgår av tabellen nedenfor, til 

ikke-høstbare viltarter.  

 

Kapittel Post  (i  kroner) 

1140  Haustbare viltressursar – forvaltning og 

tilskott til viltformål (Viltfondet) m.m. 

 

 01 Driftsutgifter 2 400 000 

 21 Spesielle driftsutgifter 3 300 000 

 71 Tilskott til viltformål 6 191 700 

 

Rapportering til Stortinget om bruken av midlene på kap. 1140 framgår av de årlige 

budsjettproposisjonene fra Landbruks- og matdepartementet. Vi ber om at Klima- og 

miljødepartementet på egnet måte bidrar til budsjettomtale på kap. 1140 vedrørende bruken 

av midler til ikke høstbare arter. 
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