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Supplerende tildelingsgrev 2021. Tildelinger etter Stortingets vedtak om 
RNB 2021 og øvrige nye oppdrag 
I dette supplerende tildelingsbrevet meddeles Miljødirektoratet endringer i tildelinger som 
følge av Stortingets behandling 18. juni 2021 av Prop. 195 S (2020-2021) om 
tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2021. Videre korrigerer 
departementet tildelingen i endelig tildelingsbrev for 2021 til Miljødirektoratet på kap. 5578 
post 72. I tillegg gir departementet en tildeling til direktoratet over kap. 1400 post 21, samt 
noen oppdrag. 
 
1 Endringer i budsjettet som følge av RNB 2021 

I Prop. 195 S (2020-2021) foreslo regjeringen endringer i bevilgninger under Klima- og 
miljødepartementets område i sammenheng med saken om revidering av nasjonalbudsjettet 
våren 2021. Stortingets finanskomité la 11. juni frem sin innstilling i saken, jf. Innst. 600 S 
(2020-2021). Flertallsinnstillingen avvek fra proposisjonen på kap. 1420 post 01, 22, 38 og 
85. Stortinget gjorde vedtak i samsvar med innstillingen 18. juni jf. vedtak 1293. 
 
Endringene i bevilgninger som følge av Stortingets vedtak medfører tilsvarende endring i 
tildeling til Miljødirektoratet. I tekstene under omtales budsjettendringene. Endringer på 
budsjettpostene som følge av RNB er oppsummert i tabell under punkt 1.2.  
 
1.1 Omtale av endringer under kap. 1420, 1425 og 4420 

Kap. 1420 Miljødirektoratet 
 
Post 01 Driftsutgifter 
Beviligningen på posten er økt med 1 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon på post 37, jf. 
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https://www.regjeringen.no/contentassets/9802093d06484265bd1e424534a6c875/no/pdfs/prp202020210195000dddpdfs.pdf
https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2020-2021/inns-202021-600s/
https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2020-2021/inns-202021-600s/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=84930
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omtale der.  
 
Bevilgningen på posten er redusert med 1 mill. kroner som følge av Stortingets behandling 
av revidert nasjonalbudsjett, jf. Innst. 600 S (2020-2021).  
 
Oppsummert: samlet er bevilgningen på posten uendret sammenliknet med saldert budsjett 
for 2021.  
 
Post 21 Spesielle driftsutgifter 
Bevilgningen på posten er økt med 9,7 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon på postene 71 
og 73.  Av økningen på posten skal 4,6 mill. kroner gå til tjenestekjøp innen marin forsøpling 
og mikroplast mot tilsvarende reduksjon på post 71. Av dette skal 1,6 mill. kroner gå til 
utredninger knyttet til opprydding og utvikling av kunnskap om isopor og andre gjenstander, 
og 3 mill. kroner skal gå til overvåking av mikroplast for å evaluere effekten av opprydding av 
marin forsøpling, jf. omtale under post 71.  
 
Av økningen på posten skal 5,1 mill. kroner gå til tiltak for rovvilt og mot skrantesyke, mot 
tilsvarende reduksjon på post 73. Av dette skal 3,1 mill. kroner dekke merbehov knyttet til 
rullering av forvaltningsplan for rovvilt i region 8 og tilleggsbehov knyttet til gjennomføring av 
FoU-prosjekter og kunnskapsinnhenting på tema kongeørn og sau, og bjørn og tamrein. 2 
mill. kroner av omdisponeringen fra 73-posten skal dekke merbehov knyttet til tiltak mot 
skrantesyke (CWD). Aktuelle tiltak i 2021 er merking av villrein, tiltak for å hindre utveksling 
mellom bestander, analysere felte villrein, styrke jaktoppsynet, samt ulike lokale prosesser.  
 
Post 22 Statlige vannmiljøtiltak 
Bevilgningen på posten er økt som en engangsbevilgning på 4 mill. kroner til kalking av 
lakseførende elver i Agder, jf. Innst. 600 S (2020-2021).  
 
Post 37 Skogplanting, kan overføres 
I saldert budsjett er det bevilget 5 mill. kroner på posten til videreføring av pilotprosjekt for 
stedegne treslag. Bevilgningen på posten er redusert med 1 mill. kroner mot en tilsvarende 
økning på post 01 for å dekke lønns- og driftskostnader i prosjektet. 

Post 38 Restaurering av myr og annen våtmark, kan overføres 
Bevilgningen på posten er samlet sett økt med 12 mill. kroner for 2021, jf.  Prop. 195 S 
(2020-2021) og Innst. 600 S (2020-2021).  

Post 61 Klimasats, kan overføres 
Bevilgningen på posten er redusert med 24 mill. kroner mot en tilsvarende økning av post 62. 
Dette er midler tilhørende Grønn skipsfart som skulle vært overført til 62-posten da den ble 
opprettet i 2021. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/9802093d06484265bd1e424534a6c875/no/pdfs/prp202020210195000dddpdfs.pdf
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Post 62 Tilskudd til grønn skipsfart, kan overføres 
Bevilgningen på posten er økt med 43,7 mill. kroner. 24 mill. kroner av økningen knytter seg 
til overføring av midler fra post 61, jf. omtale der. 19,7 mill. kroner skulle også blitt vekslet inn 
fra tilsagnsfullmakten til bevilgning på denne posten. I tillegg skulle tilsagnsfullmakten også 
vært justert så den samsvarte med fullmakten til kap. 1420.61. Ved en inkurie er dette ikke 
tatt med i vedtakslisten til Stortinget og vil derfor fremmes som egen sak i nysalderingen. 

Post 71 Marin forsøpling, kan overføres 
Bevilgningen på posten er redusert med 4,6 mill. kroner mot en tilsvarende økning av post 
21, jf. omtale der. 

Post 73 Tilskudd til rovvilttiltak, kan overføres 
Bevilgningen på posten er redusert med 5,1 mill. kroner mot en tilsvarende økning av post 21 
for å dekke økte utgifter til arbeid med rovvilt og tiltak mot skrantesyke, jf. omtale under post 
21. 

Post 76 Refusjonsordninger, overslagsbevilgning 
Bevilgningen på posten er økt med 34 mill. kroner til HFK/PFK, jf. omtale i Prop. 195 S 
(2020-2021). 

Post 85 Naturinformasjonssentre, kan overføres 
Bevilgningen på posten er økt med 5 mill. kroner jf. Innst. 600 S (2020-2021). 3 mill. kroner 
av dette er en engangsbevilgning til Reisa Villakssenter og 2 mill. kroner er en 
engangsbevilgning til Hardangervidda Nasjonalparksenter.  
 
Kap. 1425 FISKETILTAK 

Post 21 Spesielle driftsutgifter 
Bevilgningen på posten er økt med 200 000 kroner mot tilsvarende reduksjon av post 70. 
Midlene skal dekke transaksjonskostnader ved betaling av fiskeravgiften på nett.  

Post 70 Tilskudd til fiskeformål, kan overføres 
Bevilgningen på posten er redusert med 200 000 kroner mot en tilsvarende økning av post 
21, jf. omtale der og i Prop. 195 S (2020-2021). 
 
Kap.  4420 Miljødirektoratet 

Post  04 Gebyr, forurensningsområdet 
Inntektsanslaget er basert på gjeldende gebyrsatser. Ved en feiltakelse ble bevilgningen på 
posten prisjustert og bevilgningen er dermed satt for høyt. Se for øvrig rettebrev av 26. 
oktober 2020 til Stortingets presidentskap. Med bakgrunn i dette er bevilgningen på posten 
redusert med 1,605 mill. kroner.  

https://www.regjeringen.no/contentassets/9802093d06484265bd1e424534a6c875/no/pdfs/prp202020210195000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/9802093d06484265bd1e424534a6c875/no/pdfs/prp202020210195000dddpdfs.pdf
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Post 07 Gebyr, kvotesystemet 
Bevilgningen på posten er økt med 20,3 mill. kroner. Dette som følge av endringer i 
gebyrbestemmelsene i klimakvoteforskriften, som nå viser til gebyrsatsene i 
forurensingsforskriften kapittel 39.  

Til orientering: 

Kap. 4481 Kvotesalg 

Post 01 Salgsinntekter 
Bevilgningen er økt med 125 mill. kroner, til 1 147 mill. kroner. Økningen i anslåtte inntekter 
fra salg av klimakvoter skyldes i hovedsak høye kvotepriser som mer enn oppveier den 
negative effekten av et lavere antall kvoter til salgs og en sterkere krone. Reduksjonen i 
antall kvoter til salgs skyldes hovedsakelig Storbritannias uttreden fra EUs kvotesystem. 
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1.2 Oppsummering av vedtatte endringer under kap. 1420, 4420 og 1425 i 

RNB 

Utgifter: 

 

 
I tillegg er det til orientering gjort følgende endring på kap. 4481: 

 

1420   Miljødirektoratet 
21  Spesielle driftsutgifter, ø k e s med ......................................................9 700 000 

fra kr 326 044 000 til kr 335 744 000 
22  Statlige vannmiljøtiltak, ø k e s med.....................................................4 000 000 

fra kr 240 627 000 til kr 244 627 000 
37  Skogplanting, videreføring av pilotprosjekt for stedegne  

treslag, kan overføres, r e d u s e r e s med..........................................1 000 000 
fra kr 5 000 000 til kr 4 000 000 

38 Restaurering av myr og annen våtmark, kan overføres, ø k e s  
med.....................................................................................................12 000 000 
fra kr 17 090 000 til kr 29 090 000 

61  Tilskudd til klimatiltak og klimatilpasning, kan overføres, 
r e d u s e r e s med.............................................................................24 000 000 
fra kr 224 244 000 til kr 200 244 000 

62  Tilskudd til grønn skipsfart, kan overføres, ø k e s med .....................43 700 000 
fra kr 13 820 000 til kr 57 520 000 

71  Marin forsøpling, kan overføres, r e d u s e r e s med .........................4 600 000 
fra kr 70 290 000 til kr 65 690 000 

73  Tilskudd til rovvilttiltak, kan overføres, r e d u s e r e s med ...............5 100 000 
fra kr 80 426 000 til kr 75 326 000 

76  Refusjonsordninger, overslagsbevilgning, ø k e s med ......................34 000 000 
fra kr 141 000 000 til kr 175 000 000 

85  Naturinformasjonssentre, kan overføres, ø k e s med .........................5 000 000 
fra kr 79 826 000 til kr 84 826 000 

1425   Fisketiltak 
21  Spesielle driftsutgifter, ø k e s med ........................................................200 000 

fra kr 100 000 til kr 300 000 
70  Tilskudd til fiskeformål, kan overføres, r e d u s e r e s med ...................200 000 

fra kr 15 960 000 til kr 15 760 000 
Inntekter: 
 
Kap.  Post  Formål         Kroner 
4420  Miljødirektoratet 

4  Gebyrer, forurensningsområdet, r e d u s e r e s med..........................1 605 000 
fra kr 46 950 000 til kr 45 345 000 

7  Gebyrer, kvotesystemet, ø k e s med.................................................20 300 000 

4481   Salg av klimakvoter 
1  Salgsinntekter, ø k e s med...............................................................125 000 000 

fra kr 1 022 183 000 til kr 1 147 183 000 
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1.3 Orienteringssaker 

Vi viser til omtale av følgende orienteringssak på side 171-172 i Prop. 195 S.  
 
Eventuell kompensasjon for bortfall av inntekter fra redusert salg av fiskekort i 
Tanavassdraget. 
 
Stortinget ble orientert om at det kan bli behov for å gi et tilskudd til Tanavassdragets 
fiskeforvaltning (TF) i inneværende år som følge av bortfall av inntekter fra redusert salg av 
fiskekort etter at mulighetene for å fiske i vassdraget er blitt betydelig redusert. Det ble også 
opplyst at departementet vil fastsette nærmere kriterier og krav til dokumentasjon for 
eventuell tildeling av tilskudd som følge av ovennevnte. Departementet ber med bakgrunn i 
dette Miljødirektoratet inntil videre avsette 4 mill. kroner over kap. 1420 post 70 til en 
eventuell tilskuddsutbetaling til TF. Departementet vil i samarbeid med Miljødirektoratet 
fastsette nærmere kriterier og dokumentasjon for en eventuell tilskuddsutbetaling, samt 
størrelsen på tilskuddet.  
 
 
2 Korrigering av tildeling til Miljødirektoratet på kap. 5578 post 72 
I endelig tildelingsbrev til Miljødirektoratet for 2021 fremgår det på side 25 at tildelingen til 
direktoratet på kap. 5578 post 72 er 18,264 mill. kroner i 2021. På grunn av en inkurie er 
dette beløpet 10 000 kroner høyere enn hva som faktisk ble vedtatt av Stortinget i saldert 
budsjett for 2021. Riktig beløp på kap. 5578 post 72 i 2021 skal være 18,254 mill. kroner. 
Tildelingen til Miljødirektoratet blir med dette korrigert med 10 000 kroner, slik at tildelingen 
på posten i 2021 er 18,254 mill. kroner.  
 
3 Tildeling fra kap. 1400, samt nye og endrede oppdrag 
3.1 Tildeling fra kap. 1400 post 21 
3.1.1 Opprusting av felles IKT-plattform for miljøforvaltningen  

Opprusting av felles IKT-plattform er nødvendig slik at direktoratet skal kunne levere gode, 
fremtidsrettede og sikre fellestjenester for etatene i miljøsektoren. En god digital grunnmur er 
også en premiss for arbeidet med videre standardisering og samordning. Departementet ser 
det som positivt, og i tråd med sektorens digitaliseringsstrategi, at direktoratet vurderer 
skyløsninger som en del av ny felles driftsmodell.  
 
Når det gjelder arbeidet med å utvikle driftsmodellen må det utarbeides en 
finansieringsmodell for hele prosjektet, hvor hver etat inngår i finansieringen. Prosjektet må 
baseres på gode konstruktive prosesser etatene imellom, gjenbruk av kompetanse og at 
man har en gevinstrealiseringsplan som også ivaretar et nødvendig sikkerhetsnivå rundt 
løsningen.  
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Miljødirektoratet tildeles 2,5 mill. kroner over kap. 1400 post 21 i 2021, slik at arbeidet med 
tilstandsvurdering av applikasjonsporteføljen til Miljødirektoratet og Riksantikvaren kan 
gjennomføres.  
 
Vi legger til grunn at den videre finansieringen av prosjektets fase 2 og 3 finansieres med 
bakgrunn i finansieringsmodellen, hvor etatene er bidragsytere.  
 
3.2 Nye oppdrag 
3.2.1 Oppdrag om Grytdalen og Songlieiendommen 

Orkland kommune har ved henvendelse av 31. august 2020 bedt Klima- og 
miljødepartementet om å endre verneforskriften for Grytdalen naturreservat, slik at det blir 
jaktforbud i den sentrale delen av Grytdalen på ca. 20.000 dekar. Videre har kommunen bedt 
om at det blir satt i gang en prosess for å etablere Grytdalen som nasjonalt referanseområde 
for biologisk mangfold og forskning. Vi ber Miljødirektoratet om å foreta en ny vurdering av 
om Grytdalen og Songlieiendommen er egnet som nasjonalt referanseområde for 
naturovervåking og hva som eventuelt må gjøres for at området skal få en aktiv funksjon som 
et slikt referanseområde. Vi ber også om en vurdering av om det er nødvendig å gjøre 
endringer i verneforskriften, eventuelt om det bør innføres jaktforbud i den sentrale delen av 
verneområdet. Vi ber om at oppdraget gjennomføres innen 31.12.2021. 
 
3.2.2 Oppdrag om miljøfaglige vurderinger av varer/råvarer 

Utføre overordnede miljøfaglige vurderinger av noen få, nøye utvalgte varer/råvarer som 
foreslås inkludert i en miljøvareliste i forbindelse med forhandlingene om en bindende avtale 
om klima, handel og bærekraft (Agreement on Climate Change, Trade and Sustainability – 
ACCTS). Tilsvarende arbeid ble gjort i forbindelse med miljøvareforhandlingene i WTO i 
2015-2016 (jf. tildelingsbrev 2016 for Miljødirektoratet, side 16). Denne gangen gjelder det 
hovedsakelig varer relatert til klima og skog. Departementet ber Miljødirektoratet innen 20. 
august 2021 levere en kortfattet miljøfaglig vurdering av de utvalgte varene/råvarene 
 
3.2.3 Oppdrag om rammebetingelser for produksjon og bruk av biogass 

Ved behandlingen av representantforslag 231 S (2020-2021), jf. Innst. 438 S (2020-2021), 
fattet Stortinget følgende vedtak:  
 
Vedtak 1007: "Stortinget ber regjeringen om å endre bruken av begrepet nullutslipp i alle 
statlige målsettinger og planer til nullutslipp og biogass, dette i den hensikt å likebehandle 
biogass med elektrisitet og hydrogen, og denne begrepsbruken skal gjelde allerede vedtatte 
og fremtidige planer." 
 
Vedtak 1009: "Stortinget ber regjeringen om å ta initiativ til å harmonisere rammevilkårene 
for biogassproduksjon i Norden og komme tilbake til Stortinget med en plan for dette for å 
bidra til å utvikle biogassnæringen i Norge." 
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Departementet ber Miljødirektoratet levere et faglig grunnlag for å følge opp vedtakene. 
Departementet vil spesifisere oppdraget nærmere i et eget oppdragsbrev.  
 
Frist: 31. desember 2021.  
 
3.2.4 Oppdrag om oppfølging av tre anmodningsvedtak om rovdyr 

Ved behandling av representantforslag 86 S (2020-2021) fattet stortingsflertallet følgende tre 
anmodningsvedtak om mer effektiv skadefelling av store rovdyr, jf. Innst. 255 S (2020-2021).  
 
Vedtak 751: "Stortinget ber regjeringen fremme forslag om egnede virkemidler som gjør 
skadefelling av rovvilt mer effektivt og enhetlig." 

Vedtak 752: "Stortinget ber regjeringen iverksette et kompetanseoverføringsprosjekt for at de 
metodene og de erfaringene som er gjort av skadefellingslagene i Nord-Østerdal og 
Engerdal, blir overført til skadefellingslag andre steder i landet. Det bør utarbeides et 
kursopplegg og etableres et permanent nettverk som sikrer overføring av kunnskap og 
kompetanse." 

Vedtak 753: "Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan 
virkemidler knyttet til skadefelling også kan bidra til å gjøre lisensfelling mer effektiv." 

Departementet ber Miljødirektoratet levere en faglig vurdering og anbefaling om videre 
oppfølging knyttet til de tre anmodningsvedtakene.  
 
Frist: innen 1. oktober 2021. 
 
3.2.5 Miljødirektoratets oppfølging av naturstrategi for våtmark 

En av prioriteringene i tildelingsbrevet til Miljødirektoratet for 2021 er at "Naturen blir forvaltet 
helhetlig, også på tvers av sektorer" (P 6). Klima- og miljødepartementet la 23. juni fram 
Naturstrategi for våtmark. Miljødirektoratet skal sikre en effektiv oppfølging av naturstrategien 
for å bidra til å realisere ambisjonene som ligger i denne prioriteringen. En effektiv oppfølging 
av naturstrategien vil blant annet være å sikre god veiledning til kommunene om hvordan 
hensyn til våtmark kan ivaretas i planleggingen for å bidra til målet i strategien.  
 
Strategien inneholder en rekke tiltak som skal utredes nærmere. Miljødirektoratet kan 
løpende initiere utredningsoppdrag som følger av naturstrategien og som ligger innenfor 
klima- og miljøsektorens ansvarsområde dersom det anses som en hensiktsmessig del av 
direktoratets oppfølging av strategien. Departementet ønsker imidlertid at noen av tiltakene i 
strategien blir utredet først, og vi ber derfor Miljødirektoratet om å levere følgende oppdrag: 
 
Innen 1. desember 2022 utrede det faglige grunnlaget for å vurdere om en ordning som 
sørger for arealnøytralitet kan være et hensiktsmessig tiltak for særlig viktige våtmarkstyper. 
 
Innen 1. juli 2022 levere forslag til hvordan det kan være hensiktsmessig å tydeliggjøre og 
skjerpe klima- og miljøsektorens forventninger og føringer for kommunenes og 
fylkeskommunenes arealplanlegging knyttet til bevaring av våtmarker, herunder gi i en faglig 
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vurdering av om det er behov for endringer i T2/16 som en følge av Naturstrategien for 
våtmark, og utrede konsekvensene av en eventuell slik endring.  
 
Departementet ber også om at Miljødirektoratet innen 1. juli 2022 foreslår et faglig grunnlag 
for hvordan strategien kan evalueres om 6 år og revideres om 12 år for alle naturtyper som 
er omfattet av strategien, uansett om de korresponderer med inndelingen mellom våtmark og 
andre økosystem som brukes i NiN og Naturindeks.   
 
Departementet forventer at Miljødirektoratet bidrar med økt kunnskap for å dekke behovene 
som er beskrevet i planen.   
 
Oppfølgningen av naturstrategien for våtmark må ses i sammenheng med arbeidet for å 
redusere utslipp fra arealbruksendringer etter klimameldingen, herunder utredning av avgift 
på torvuttak, utredning av avgift på nedbygging og andre arealbruksendringer, vurdering av 
forbud mot nye torvuttak, og faglig grunnlag for en strategi for å hindre nedbygging av myr.  
 
3.3 Endringer av tidligere gitte oppdrag 
3.3.1 Konkretisering av oppdrag 152 – retningslinjer genetisk verdifull ulv 

Klima- og miljødepartementet viser til dialog med Miljødirektoratet om oppfølging av oppdrag 
152 i tildelingsbrevet til Miljødirektoratet for 2020, som lyder:  
I samråd med Mattilsynet, utarbeide rutiner for håndtering av situasjoner der genetisk 
verdifulle ulver vandrer inn i Norge. Rutinene bør inkludere vurderinger og praktiske 
prosedyrer ved mulig flytting av slike genetisk viktige individer. Rutinene bør samordnes med 
Sverige. 
 
Det har oppstått noen nye situasjoner med behov for flytting av ulv i perioden 2019-2021.  
Klima- og miljødepartementet vil derfor gjøre noen presiseringer av momenter som skal 
inngå i utarbeidelsen av disse rutinene. 
 
Mange av de momenter det vil være naturlig å vurdere, slik som praktiske forhold rundt 
flytting av ulv, smitterisiko og dialog med naboland, faller inn under den opprinnelige 
oppdragsteksten. Noen nye elementer har imidlertid blitt særlig aktualisert i forbindelse med 
de to flyttingene av ulv som er gjennomført i 2019 og 2021. Dette gjelder særlig 
problemstillingene og spørsmålene som kommer opp om prosess og informasjon rundt valg 
av slippsted samt deling av data fra slike individers videre bevegelser etter flytting og 
radiomerking. Det kan være en fordel med noe mer forutsigbarhet omkring disse 
problemstillingene, og departementet ber Miljødirektoratet gjøre særskilte vurderinger også 
knyttet til disse tilleggsmomentene. Mattilsynet sin rolle i oppdraget bør også konkretiseres. 
Konkretisert oppdrag lyder derfor: 
 
Utarbeide rutiner for håndtering av situasjoner der genetisk verdifulle ulver vandrer inn i 
Norge. Rutinene bør inkludere vurderinger og praktiske prosedyrer ved mulig flytting av slike 
genetisk viktige individer. Når det gjelder forhold rundt smitterisiko, skal Mattilsynet 
involveres. Rutinene bør samordnes med Sverige. Rutinene bør omtale prosess og 
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informasjon rundt valg av slippsted, samt inkludere omtale av deling av data fra slike 
individers videre bevegelser etter flytting og eventuell radiomerking.  
 
Frist: 31. desember 2021.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Lene Lyngby (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Anne Elisabeth Scheen 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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