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Supplerende tildelingsbrev 2020 Tiltaksplan for bekjemping av fremmede 
organismer og kvalitetsnorm for villrein 

I dette supplerende tildelingsbrevet blir Miljødirektoratet tildelt midler til to prosjekter under 
kap 1400, post 21. 
 

 
1. Tiltaksplan for bekjemping av fremmede organismer, 250 000 kroner 
 

Klima- og miljødepartementet tildeler 250 000 kroner til videreføring av prosjekt om 
bekjemping av fremmede organismer. Midlene skal benyttes til en videreføring av prosjektet 
"Når er utryddelse en realistisk målsetning? Fremmede karplanter". Hovedprosjektet skal 
identifisere fremmede skadelige karplanter som det er realistisk å utrydde, og i denne 
videreføringen skal metodikk for å klarlegge samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved 
bekjempelse av fremmede karplanter testes ut.  
 
Midlene blir tildelt på kap 1400 post 21 , og har prosjektnummer 20360214. 
Prosjektnummeret skal  benyttes i all kommunikasjonen med departementet. Midlene må 
være brukt innen utgangen av 2020.   
 
  

2. Uttesting av modelleringsverktøy i forbindelse med kvalitetsnorm villrein, 750 
000 kroner 

 
Klima- og miljødepartementet tildeler 750 000 kroner til arbeidet med kvalitetsnorm for 
villrein. Midlene skal benyttes til uttesting av modellverktøyet Onelmpact i forbindelse med 
kvalitetsnormen for villrein 
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Side 2 
 

I juni i år ble en kvalitetsnorm for villrein fastsatt av Kongen i statsråd. Arbeidet med å 
forberede klassifisering av de 24 villreinområdene i Norge etter normen starter nå. 
Modelleringsverktøyet OneImpact har blitt utviklet av forskere ved NINA med 
samarbeidspartnere, og kan blant annet brukes til å beregne samlede miljøeffekter av 
eksisterende og nye inngrep, og til å estimere effekten av avbøtende tiltak. Midlene skal 
benyttes til å teste ut hvordan OneImpact kan bidra inn i arbeidet med kartlegging og 
avgrensning av villreinens funksjonsområder og fokusområder, samt klassifisering etter 
kvalitetsnormens delnorm 3) Leveområde og menneskelig påvirkning.  
 
Midlene blir tildelt på kap 1400 post 21, og har prosjektnummer 20360215. Prosjektnummeret 

skal  benyttes i all kommunikasjonen med departementet. Midlene må være brukt innen 
utgangen av 2020. 
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Lene Lyngby (e.f.) 
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