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1 Inledning och sammanfattning
1.1 Utgångspunkter och avgränsningar
Beräkningarna i detta PM avser den del av det ekonomiska underlaget som utgörs av
anslag och annan finansiering där biologisk mångfald ingår som Naturvårdsverket
disponerat 2010 och 2015, med tillägg för medel från EU:s miljöfond Life till svenska
projekt.
Anslag som direkt och huvudsakligen avser biologisk mångfald har räknats med i sin
helhet. Anslag som direkt men endast delvis avser biologisk mångfald har räknats med
utifrån bedömd andel. Anslag eller delar av anslag som indirekt använts till biologisk
mångfald har inte tagits med i beräkningarna, men framgår av det underlag som
beräkningarna baseras på.
Motsvarande upplägg och avgränsning av beräkningarna gäller annan finansiering
(avgiftsintäkter m.m.).

1.2 Anslag och annan finansiering – kort om den övergripande bilden
Miljöarbetets organisation och finansiering, inklusive bl.a. arbetet med åtgärder för
biologisk mångfald, har genomgått ett antal förändringar över tid. Naturvårdsverket
disponerade 2010, sedan ett antal år tillbaka, ett särskilt sakanslag benämnt Åtgärder för
biologisk mångfald.
Hösten 2010 aviserade den dåvarande regeringen förändringar av detta anslag bl.a. till
följd av det förestående inrättandet av Havs- och vattenmyndigheten 2011 (HaV
inrättades den 1/7 2011). Så här hette det i budgetpropositionen för 20111, framlagd i
oktober 2010:
”… Regeringen avser att under perioden 2011–2014 avsätta medel till åtgärder för biologisk mångfald med
ett belopp som motsvarar anslagsnivån 2010 för nuvarande anslaget 1:3 Åtgärder för biologisk mångfald,
dvs. ca 1,8 miljarder kronor per år. Genom omfördelningar till två nya anslag; 1:3 Åtgärder för värdefull
natur och 1:16 Skydd av värdefull natur samt omfördelning till anslagen 1:12 Åtgärder för havs- och
vattenmiljö samt 1:17 Havs- och vattenmiljömyndigheten för verksamhet som har bäring på havs- och
vattenmiljö fördelas och renodlas finansieringen för den samlade verksamheten avseende biologisk
mångfald. Sammantaget innebär det att finansieringen fördelas enligt följande.

”
I propositionen anfördes vidare bl.a. att 1:3-anslaget avsågs minskas med 210 mnkr per
år som en följd av riksdagens beslut att överföra skogsmark till staten som
ersättningsmark. Här avses det som blev det s.k. ESAB-paketet (se närmare avsnitt 3.2).
Som framgår har i beräkningarna av Naturvårdsverkets utgifter för biologisk mångfald,
utöver anslagen 1:3 och 1:16 (2010 och 2015), även tagits med vissa andra anslag eller
1

Prop. 2010/11:1, utgiftsområde 20, sid 54.
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delar av anslag som bedömts ha direkt koppling till arbetet med biologisk mångfald
2010 och 2015.
Till detta har sedan också lagts inhemska utgifter för biologisk mångfald som har
finansierats på annat sätt, främst det s.k. ESAB-paketet och medel från EU:s miljöfond
Life (se närmare i avsnitt 4.2).

1.3 Utgifter 2010 och 2015 - sammanfattande översikt
Sammanställning av medel för biologisk mångfald
[belopp i SEK tkr]

Totala
utgifter
2010 för
anslag där
biologisk
mångfald
ingår

Varav
biologisk
mångfald

Totala
utgifter
2015 för
anslag där
biologisk
mångfald
ingår

Varav
biologisk
mångfald

1 Finansiering - översikt
Anslag som myndigheten disponerar
20, 1:1 Naturvårdsverket

348 145

71 466

397 272

81 551

20 1:2 Miljöövervakning m.m.

302 512

84 785

201 881

47 061

20 1:2,1 Miljöövervakning
20 1:2,2 Bidrag vid åtgärder vid offentlig upphandling m.m.
20 1:2,6 Bidrag till ideella miljöorganisationer
20 1:2,7 Bidrag till Swedish Waterhouse (1:2,5 2015)
20 1:2,8 Program för utsläpp och avfall
20 1:2,3 Miljöövervakning mm - del till HaV (2015)

20 1:3 Åtgärder för värdefull natur
20 1:3, 1 Bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag (2010)
20 1:3,2 Kostnader för investeringar för naturvård och skötsel .. (2010)
20 1:3,2 Kostnader för skötsel ..., artbevarande, friluftsliv m.m. (2015)

20 1:5,1 Miljöforskning
20 1:12,1 Havsmiljö (2010)

216 313
11 500
12 387
2 816
59 496
-

-

1 748 294

737 897

737 897

196 371
1 551 923
-

737 897

737 897

90 446

16 833

75 944

26 311

359 421

107 826
-

23 1:7 Ersättningar för viltskador

41 845

Avgiftsintäkter som disponeras, exkl. reavinst
Avgiftsintäkter som disponeras - reavinst/ESAB
Övriga intäkter som disponeras

Summa anslag och andra intäkter som disponeras

-

196 371
1 551 923
-

-

Summa anslag

-

1 748 294

20 1:16,1 Skydd av värdefull natur

23 1:8,1 (2010)/1:7,1 Bidrag … skador på annat än renar och fiske
23 1:8,4 (2010) Bidrag ... skador orsakade av säl
23 1:8,5 (2010) Kostnader för rovdjursakutgrupper i Värmland o
Dalarna

189 344
12 537
(HaV)
(HaV)

-

-

955 391

955 391

41 845

25 575

25 575

14 937
23 908

14 937
23 908

25 575
(HaV)

25 575

3 000

3 000

-

-

2 890 663

2 071 049

2 393 960

1 873 786

27 765
5 038
34 562

9 704
5 038
24 836

68 509
216 638
33 081

11 415
216 638
24 334

2 958 028

2 110 627

2 712 188 2 126 173

2 Internationell finansiering
2.1 Finansiering som disponeras
2.2 Annan finansiering från EU/internationellt: LIFE

Summa internationell finansiering
SUMMA TOTALT

7 597
121 777

129 374

3 087 402

4 153
62 478

11 721
255 057

5 144
120 036

66 631

266 778

125 180

2 177 258 2 978 966 2 251 353
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2 Anslag
2.1 Anslag som avser biologisk mångfald
1:3 Åtgärder för värdefull natur
Anslaget hette 2010 1:3 Åtgärder för biologisk mångfald. Naturvårdsverket disponerade
2010 två anslagsposter: 1 Bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag och 2 Kostnader
för investeringar för naturvård och skötsel av skyddade områden m.m.
Benämningen ändrades fr.o.m. 2011 till 1:3 Åtgärder för värdefull natur i samband med
att omfördelningar gjordes till de nya anslagen 1:16 Skydd av värdefull natur samt kopplat till inrättandet av den nya Havs- och vattenmyndigheten - 1:12 Åtgärder för
havs- och vattenmiljö och 1:17 Havs- och vattenmyndigheten. I samband med detta
flyttades också medlen för kalkning från det gamla 1:3-anslaget (anslagspost 1) till det
nya anslaget 1:12.
Naturvårdsverket disponerar (sedan 2011/2012) anslagspost 2 Kostnader för skötsel av
skyddade områden, artbevarande, friluftsliv m.m. Med anslagsposten finansieras
åtgärder för skötsel av skyddade områden, artbevarande, vilt- och rovdjursförvaltning
med mera för att viktiga naturvärden ska kunna upprätthållas och områdena på ett bra
sätt tillgängliggöras för allmänheten. Inom anslaget ryms även förvaltning av
Naturvårdsverkets fastigheter.
En stor del av anslagsposten betalas ut som bidrag till länsstyrelserna. Medlen avser i
huvudsak skötselåtgärder, rovdjursförvaltning, åtgärdsprogram för hotade arter samt
lokala och kommunala naturvårdsåtgärder. Till berörda län fördelas också medel för
drift av Naturum, underhåll av statliga fjälleder etc. Anslagsposten används också för
finansiering av bland annat konsultkostnader avseende gränsarbeten, reparation och drift
av Naturvårdsverkets byggnader och anläggningar, liksom till investeringar i ny- omoch tillbyggnader på Naturvårdsverkets fastigheter.
1:16 Skydd av värdefull natur
(fr.o.m. 2017 anslag 1:15)

Anslaget infördes 2011 i samband med att det tidigare 1:3-anslaget delades upp i två
anslag (1:3 och 1:16) och vissa medel fördes över till HaV (jfr ovan). Naturvårdsverket
disponerade och disponerar anslagspost 1 Skydd värdefull natur – del till
Naturvårdsverket.
Med anslaget finansieras förvärv och avtalslösningar för att skydda värdefulla
naturområden. Skyddet sker i första hand genom bildande av nationalparker och
naturreservat, men även genom civilrättsliga s.k. naturvårdsavtal.
Anslaget används i första hand till ersättningar till markägare (intrångsersättningar) och
till förhandlings- och värderingskostnader i samband med förvärv och avtalslösningar
för att skydda värdefulla naturområden.
1:7 Ersättningar för viltskador
Anslaget hette 2010 anslag 1:8 Ersättningar för viltskador. Naturvårdsverket
disponerade 2010 anslagsposterna 1 Bidrag för att förebygga/ersätta skador på annat
än renar och fiske, 4 Bidrag för att förebygga/ersätta skador orsakade av säl samt 5
Kostnader för rovdjursakutgrupper i Värmland och Dalarna. Anslagspost 5 togs bort
2011. Fr.o.m. 2012 fördes dispositionsrätten för anslagsposten avseende sälar, som nu
bytte nummer till anslagspost 3, över till HaV.
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2.2 Anslag som delvis avser biologisk mångfald
1:1 Naturvårdsverket
Med förvaltningsanslaget, anslag 1:1 Naturvårdsverket, finansieras Naturvårdsverkets
förvaltningskostnader (kostnader för personal, lokaler och utrustning).
Anslag 1:1 Naturvårdsverket
[belopp i SEK tkr]

Utgifter 2010
totalt

Varav
biologisk
mångfald

Utgifter 2015
totalt

Varav
biologisk
mångfald

348 145

71 466

397 272

81 551

Det angreppssätt som använts för att översiktligt beräkna hur stor del av
förvaltningsanslaget som använts för biologisk mångfald är i korthet följande:
Andelen av Naturvårdsverkets arbete som primärt har fokus på insatser för att bevara
och hållbart nyttja biologisk mångfald bedöms har varit i stort sett densamma 2010 och
2015 som idag (2017). Beräkningen av belopp för respektive år har mot denna bakgrund
baserats på den nuvarande Naturavdelningens budget för 2017 (resultatbudget 1:1anslaget 2017), med ett OH-påslag på 60 %. Det ger en procentuell andel av hela 1:1budgeten 2017 på ca 20 % (20,5). Detta procenttal har använts som omräkningsfaktor
2010 och 2015 och ger belopp enligt vad som framgår av tabellen.
1:2 Miljöövervakning m.m.
Anslaget används i huvudsak för att finansiera övervakning av miljötillståndet i den
yttre miljön inklusive internationell rapportering samt till uppföljning av de nationella
miljömålen. Från tid till annan har i anslaget också ingått anslagsposter för vissa andra
ändamål. Naturvårdsverket disponerade 2010 anslagsposterna 1, 2, 6, 7 och 8 och
fr.o.m. 2015 anslagsposterna 1 och 6.
Härledning av redovisade belopp för biologisk mångfald 2010 och 2015 i översikten
framgår av nedanstående tabeller (en mer detaljerad redovisning finns i separat excelfil).
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Utgifter 2010, tkr
Tillståndet i miljön från samordnad
miljöövervakning

Totalt

Totalt
relevant

Varav biol.
mångfald

Varav
indirekt

BM i %
av totalt

139 127

129 735

50 634

79 102

36 %

6 862

5 029

2 390

2 639

35 %

Samordning regionalt
Rapportering av data
Analys och utvärdering för
miljökvalitetsmålen
Stödsystem (Ökad tillgänglighet till
Miljödata)

30 780
59 496

30 780
53 559

8 926
0

21 854
53 559

29 %
0%

25 380

25 380

12 690

12 690

50 %

14 014

13 119

6 277

6 841

45 %

Bidrag till ideella föreningar

12 537

12 537

3 867

8 670

31 %

288 196
11 500
2 816
302 512

270 139

84 785

185 354

29 %

Övrig miljöövervakning

Summa
AB Svenska Miljöstyrningsrådet
Bidrag till Swedish Waterhouse
Totalsumma

Utgifter 2015, tkr
Tillståndet i miljön från samordnad
miljöövervakning

Totalt

Totalt
relevant

Varav biol.
mångfald

Varav
indirekt

BM i % av
totalt

100 798

97 685

29 674

68 011

29 %

Samordning regionalt

13 708

13 708

3 975

9 732

29 %

Rapportering av data
Analys och utvärdering för
miljökvalitetsmålen

34 323

21 725

0

17 040

12 666

6 633

6 033

39 %

Ökad tillgänglighet till Miljödata

23 475

5 326

2 960

2 367

13 %

Bidrag till ideella föreningar

12 537

8 004

3 819

4 185

30 %

201 881

159 114

47 061

112 053

23 %

Summa

21 725

0%

Den nationella miljöövervakningen organiseras enligt tio programområden som i
varierande grad följer upp biologisk mångfald. Landskap, Våtmarker och Fjäll är helt
inriktade på biologisk mångfald medan programområdena Skog och Jordbruksmark till
övervägande del följer indirekta aspekter men inslag av biologisk mångfald finns även
här. Programområdena Farliga ämnen och Luft behandlar endast indirekta aspekter.
Havs- och vattenmyndigheten har sedan myndigheten bildades 2011 det nationella
ansvaret för programområdena Kust och hav och Sötvatten och medel för dessa har
överförts till den nya myndigheten. Medel som gått till dessa programområden
redovisas därför här för 2010 men ingår inte 2015.
Inom programområdena finns delprogram. Delprogram inriktade på biologisk mångfald
är Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS), Svensk sjöfågeltaxering,
Sträckfågelräkning vid Falsterbo, Fågelräckning och ringmärkning vid Ottenby, Svensk
dagfjärilsövervakning, Svensk fågeltaxering, Svensk sjöfågelinventering,
Smågnagarövervakning i skogen och i fjällen, Satellitbaserad övervakning av våtmarker
samt Klimatrelaterad övervakning av våtmarker.
Den regional miljöövervakning bedrivs under samma programområden som den
nationella. Andelen som går till biologisk mångfald har schablonberäknats med samma
fördelning (29 %) som den nationella år 2015.
Inom internationell rapportering har stora resurser gått till områden med enbart indirekt
påverkan på biologisk mångfald som klimatrapportering, avfallsstatistik och metoder
för att sprida kunskap om industriutsläppsdirektivet.
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De svenska miljömålen följs upp årligen och en fördjupad utvärdering görs ungefär vart
fjärde år. Arbetet inkluderar aktiviteter som koordinering och vägledning.
Miljömålsportalen och Miljödataportalen syftar till att öka tillgänglighet till miljödata.
Den förstnämnda med information om miljömålen och arbetet för att nå dem. Den
senare är en viktig kanal där fler och fler hittar information om olika datakällor.
Rapporter och nyhetsbrev publiceras också. Såväl miljömålsarbetet som arbetet med att
öka tillgängligheten till miljödata innehåller delar som behandlar biologisk mångfald
men också områden med mer indirekt påverkan. Dessa har schablonberäknats till 50 %
där det inte tydligt framgår att det gått till biologisk mångfald.
En gång om året beviljar Naturvårdsverket bidrag till ett antal ideella föreningar
verksamma inom områden direkt eller indirekt relaterade till biologisk mångfald.
Andelen har beräknats utifrån verksamhet och om det gått till nationellt arbete.
1:5 Miljöforskning
Anslaget används främst till att finansiera forskning till stöd för Naturvårdverkets – och
sedan 2011 även Havs- och vattenmyndighetens - arbete med miljökvalitetsmålen och
miljöbalken samt underlag för internationellt förhandlingsarbete.
Anslaget bekostar även bidrag till internationella samarbeten inom klimat (IPPC) och
biologisk mångfald (IPBES), det senare startade 2014. Bidraget till IPBES räknas in
men inte IPPC då det senare är indirekt med avseende på biologisk mångfald.
I enlighet med regleringsbrev ska Naturvårdsverket betala ut en del av 1:5-anslaget till
Stiftelsen Institutet för vatten och luftvårdsforskning (SIVL). År 2010 var summan 15
mnkr, 2015 var det 17 mnkr. Medlen används till samfinansierad forskning samt
nationell finansiering av EU-projekt. Beslut hur medel använd fattas av SIVL i samband
med en överenskommelse med näringslivet. Eftersom NV inte styr direkt över dessa
medels användning är de inte inräknande i summan för biologisk mångfald.
Ramanslaget för miljöforskningen reducerades 2015 med ca 15 mnkr, vilket berodde på
att medel överfördes till Havs och vattenmyndigheten för bekostnad av ett
forskningsfartyg.
För 2010 och 2015 har stora andelar av forskningen använts till indirekta åtgärder för
biologisk mångfald eller till andra åtgärder, 19 respektive 34 % bedöms ha använts till
direkta åtgärder för biologisk mångfald. Totala utgifter 2010 och 2015 varav hur mycket
av dessa medel som bedömts avse biologisk mångfald framgår nedan. Närmare
underlag för beräkningarna framgår av separat excelfil.
Belopp i tkr

Totalt

Varav biol.
mångfald

Indirekt biol.
mångfald

Utgifter 2010

90 446

16 833

13 118

Utgifter 2015

75 944

26 311

9 726

1:12 Havsmiljö (2010)
Anslaget hette 2010 anslag 1:12 Havsmiljö. Naturvårdsverket disponerade 2010
anslagspost 1 Havsmiljö. Med anslagsposten finansierades insatser för att förbättra,
bevara och skydda havsmiljön i Östersjön och Västerhavet. Anslaget för 2010 bedöms
till stor del utgöras av poster som främst avser indirekta åtgärder för biologisk mångfald
(övergödning, farliga ämnen m.m.). Anslaget bedöms till 30 % använts till direkta
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åtgärder för biologisk mångfald. Underlag för bedömningen är Naturvårdsverket
årsredovisning 20102 och broschyren ”En bättre havsmiljö – så använder vi
havsmiljöanslaget3.
Anslagsposten fördes 2011 över till Havs- och Vattenmyndigheten som inrättades den 1
juli 2011 (halva beloppet på anslagsposten 2011 och fullt ut fr.o.m. 2012). (Fr.o.m.
2011 ändrades också anslagets benämning till 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.)

2.3 Anslag med indirekt koppling/övriga anslag
Dessa anslag har även beaktats men i detta sammanhang bedömts som helt eller delvis
indirekta medel för biologisk mångfald och därför inte tagits med i beräkningarna.
1:4 Sanering och efterbehandling av förorenade områden
Anslaget används för bidrag enligt förordningen (2004:100) om avhjälpande av
föroreningsskador och statsbidrag för sådant avhjälpande som för bl.a. undersökningar
och utredningar som behövs som underlag för att genomföra sådana åtgärder.
Naturvårdsverket disponerade 2010 och 2015 anslagspost 1 Sanering och
efterbehandling av förorenade områden. (Fr.o.m. 2016 har tillkommit en särskild
anslagspost för sanering av mark för bostadsbyggande.)
34:10 Stöd till klimatinvesteringar (äldre anslag 2010)
Sista året som medel tilldelades på anslaget var 2008. Slutreglering av beviljade stöd
pågick t.o.m. 2012 och finansierades med anslagssparande.
1:14 Internationellt miljösamarbete
(fr.o.m. 2017 anslag 1:13)

Anslaget hette 2010 1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med
Ryssland och 2015 anslag 1:14 Internationellt miljösamarbete. Den anslagspost som
Naturvårdsverket disponerade 2010 (anslagspost 1) avsåg finansiering av samarbete
med Ryssland inom miljö- och kemikalieområdet som främjar en miljömässigt hållbar
utveckling med särskilt fokus på Östersjön, Barentsregionen och Arktis. Den
anslagspost som Naturvårdsverket disponerar fr.o.m. 2015 (anslagspost 1) avser
kostnader för myndigheters bilaterala miljö- och klimatsamarbete med länder med stor
påverkan på den globala miljön eller av strategisk betydelse i det globala miljö- och
klimatsamarbetet. Anslagsposten får även användas för viss internationell samverkan
som syftar till miljöförbättringar i Ryssland.
1:18 Klimatinvesteringar
(fr.o.m. 2017 anslag 1:17)

Anslaget är nytt fr.o.m. 2015. Med anslaget finansieras stöd till klimatinvesteringar och
installation av laddinfrastruktur för elfordon i enlighet med förordning (2015:517) om
lokala klimatinvesteringar. Naturvårdsverket disponerar anslagsposterna 1 Stöd till
klimatinvesteringar och anslagspost 2 Administration – del till Naturvårdsverket.
13:4 Stöd till friluftsorganisationer
Anslaget används för att finansiera bidrag till föreningen Svenskt Friluftsliv enligt
förordningen (2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer.
Naturvårdsverket disponerade 2010 och 2015 anslagspost 10 (=hela anslaget). Hela
anslagsposten betalas ut till Föreningen Svenskt Friluftsliv som i sin tur beslutar om
bidrag till organisationer/projekt som rör det ideella friluftslivet i Sverige.
2
3

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8500-1.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-8484-4.pdf
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3 Annan inhemsk finansiering/intäkter som disponeras
3.1 Avgiftsintäkter som disponeras, exkl. reavinst
Regeringen angav följande indelning av avgiftsfinansierad verksamhet där intäkterna
disponeras i regleringsbrevet för 2010 och 2015. Beloppen i tabellen avser utfall
kostnader respektive år, varav för verksamhet med direkt koppling till biologisk
mångfald (jägarregisterverksamheten).

Kostnad
totalt

Verksamhet
Jägarregister
NOx
Batterifonden
Tjänsteexport –
utvecklingssamarbete
EMAS
Summa, tkr

2010
Varav biol.
mångfald

2015
Kostnad
totalt

9 704
5 771
3 662
-

9 704
0
0
-

11 415
5 949
3 496
16 593

Varav
biol.
mångfald
11 415
0
0
-

19 137*)

9 704

336
37 789*)

0
11 415

Källa för uppgifter om utfall kostnader totalt: Naturvårdsverkets budgetunderlag för 2012-2014 respektive 2017-2019.
*) Summa totalt enl. ovan:
Summa totalt enl. översikten:
Differens, tkr:

19 137
27 765
8 628

37 789
68 509
30 720

För 2015 förklaras differensen av att i översikten även ingår avgifter enligt avgiftsförordningens 4§, liksom hyres- och
arrendeintäkter av fastighetsuthyrning m.m. Motsvarande gäller 2010. Dessa bedöms inte väsentligen beröra arbete
för biologisk mångfald.

Tjänsteexportdelen (Sida-finansierad) avser inte insatser i Sverige utan i andra länder
och tas inte med i beräkningarna av ”domestic expenditures”. (Berörda delar ingår i
Sida:s rapportering.)

3.2 Avgiftsintäkter som disponeras – reavinst/ESAB
Reavinst byggnader och mark handlar till största delen eller i stort sett helt (fr.o.m.
2013) om det s.k. ESAB-paketet, det vill säga de bytesmarker som Naturvårdsverket
erhållit från Sveaskog, via det för ändamålet bildade dotterbolaget Ersättningsmark i
Sverige AB (ESAB). Marken förvärvades till ett symboliskt ringa värde men hade ett
marknadsvärde som vida översteg detta. Syftet har varit/är att byta ESAB-markerna mot
marker med högre naturvärden.
År
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Belopp, tkr
5 038
8 897
5 028
620 855
2 660 716
216 638
64 780

Källa: Naturvårdsverkets årsredovisning för respektive år.

Omfattningen av bytesaffärerna var som störst under 2014 och har därefter minskat
successivt. År 2015 låg de på ca 217 mnkr. Den totala omfattningen av ESAB-paketet
under perioden 2013-2016 uppgår till närmare 3,6 miljarder kronor och under perioden
2013-2015 till ca 3,5 miljarder kronor. Skulle man istället för 2015 års belopp ange ett
genomsnittligt belopp 2013-2015 skulle det landa på ca 1,2 miljarder kronor (3 498 209
tkr/3 = 1 166 070 tkr).
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3.3 Övriga intäkter som disponeras
Här kan främst nämnas viltforskning finansierad via viltvårdsfonden, ca 18 mnkr för
respektive år. En närmare redovisning av Övriga intäkter som disponeras finns i bilaga
1 och bilaga 2 (externa finansiärer 2010 och 2015 exklusive Sida/tjänsteexport).

4 Internationell finansiering av inhemska utgifter
4.1 Internationell finansiering som disponeras
Handlar om i sammanhanget mindre, ganska ringa, belopp. Se översikten samt bilaga 1
och 2.

4.2 Annan finansiering från EU/internationellt - Life
EU:s miljöfond Life bidrar med betydande belopp till naturvårdsåtgärder. NV
samordnar arbetet med Life-programmet i Sverige. Uppgifterna i tabellen nedan avser
stöd från LIFE till svenska projekt totalt, inklusive projekt där även andra än
Naturvårdsverket har varit partners/medfinansiärer 2010 och 2015. I beräkningarna har
tagits med delen ”Natur och biologisk mångfald”. Övriga delar har, i enlighet med
tidigare redovisade avgränsningar, definierats som indirekta satsningar på biologisk
mångfald och har inte tagits med i beräkningarna men framgår översiktligt av tabellen.
Belopp i tkr/SEK thousand, omräknat från euro
*)
enl. växelkurs respektive år
LIFE totalt
Delprogram Miljö
Varav
Miljö- och resurseffektivitet
3)
varav klimatprojekt
Natur och biologisk mångfald
Information/Miljöpolicy och information
Delprogram Klimat totalt
Varav
Begränsning av klimatförändringar
Klimatanpassning
Klimatstyrning och information
4)
Integrerade projekt

2010 totalt

2010 till
2015 totalt
2015 till
verksamhet i
verksamhet i
Sverige
Sverige
1)
121 777
115 450
273 124
255 057
182 026
163 959
59 299
21 992

53 431
21 992

2)

61 990

43 923

62 478
0

62 478
0

120 036
0
0

120 036
0
0

0
0
0
91 098

0
0
0
91 098

0

0

91 098

91 098

0

0

Varav
Inom Natur
Inom vatten, luft eller avfall

5)

Inom Klimatanpassning

1) ingen exakt uppgift men beräknat till ca 12,1 milj €, ett projekt fr 2010 har genomförts även i Danmark, Finland,
Italien samt Polen och ett finskt projekt har genomförts även i Sverige
2) ingen exakt uppgift men beräknat till ca 5,6 milj €, ett projekt fr 2010 har genomförts även i Danmark, Finland, Italien
samt Polen och ett finskt projekt har genomförts även i Sverige
3) från 2014 finns klimatprojekten i eget delprogram
4) Integrerade projekt ny projektform från 2014 för stora övergripande projekt
5) Beviljat projekt 2015 gäller vattenavrinningsplaner (projektet RichWater, verksamheten startade 2016).

*) Årsgenomsnitt växelkurs € till SEK enligt Riksbanken

2010
9,5413

2015
9,3562

11(12)

NATURVÅRDSVERKET

Bilagor
Bilaga 1 Övriga intäkter som disponeras 2010, belopp i tkr
Externa finansiärer exkl Sida/tjänsteexport

Totalt

Varav BM

Finans
540113 NMR, Arbeidsgruppe for terrestra ekosystem*)

138

540114 NMR, Samordning av interkalibrering*)
540126 NMR Nordisk ad hoc grupp för globala klimatförhand*
540201 Viltvårdsfonden, Kammarkollegiet

138

33
2 995
18 463

5410 Arktiska rådet ACAP, Regeringskansliet

18 463

46

5411 MAB kommittén, Vetenskapsrådet

1

1

5412 MAB UR

1

1

193

23

5422 Vindval, Energimyndigheten

3 360

2 218

5440 Bonus EEIG, EU*)

3 992

3 992

5450 Öppna datakällor, Vinnova

3 500

0

183

0

5420 ERA-NET, EU*)

5455 CCICED*)
5480 Hack for Sweden, EU-medel*)
Summa

63

0

32 968

24 836

Summa ext finansiärer exkl Sida

32 968

Summa "Övriga intäkter som disponeras" enl översikten

34 562

Differens

-1 594

Differensen beror på bidrag som erhållits inom ramen för anslagen, respektive
finansiella intäkter. Dessa medel har beaktats vad gäller biologisk mångfald
när det gäller anslagen respektive bedöms inte ha någon påverkan på arbetet
med biologisk mångfald.

*) Ingår i "Internationell finansiering som disponeras"

Totalt

Varav BM
7 597

4 153
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Bilaga 2 Övriga intäkter som disponeras 2015, belopp i tkr
Externa finansiärer exkl Sida/tjänsteexport

Totalt

Varav BM

Finans
540113 NMR, Arbeidsgruppe for terrestra ekosystem*)

4 602

540115 NMR, Nordiska Avfallsgruppen, NAG räkenskaper*)

6 166

540124 NMR, IPBES*)

4 602

340

340

540201 Viltvårdsfonden, Kammarkollegiet

17 878

17 878

5411 MAB kommittén, Vetenskapsrådet

150

150

5414 Inspire, Lantmäteriverket

14

5417 PA3, EU Strategy for Baltic Sea Region*)

312

5418 Ryssland 1:14, ap 3

-29

5420 ERA-NET, EU*)

125

125

1 816

1 162

77

77

5422 Vindval, Energimyndigheten
5424 Esmeralda - Horizon 2020, EU*)
5426 Internationellt arbete, Kemikalieinspektionen

83

-

Int

5427 Internationellt dioxinnätverk Östersjön

269

-

Int

5450 Öppna datakällor, Vinnova

502

5456 Giftfria o Resurssnåla Kretslopp, Kemikalieinspekt

1 821

5458 Hack for Sweden, EU*)

100

0

0

0

34 224

24 334

5481 UNEP Climate & Clean air coalition*)
Summa

0

Summa ext finansiärer exkl Sida

34 224

Summa "Övriga intäkter som disponeras" enl översikten

33 081

Differens

1 143

Differensen beror på bidrag som erhållits inom ramen för anslagen,
respektive finansiella intäkter. Dessa medel har beaktats vad gäller biologisk
mångfald när det gäller anslagen respektive bedöms inte ha någon påverkan
på arbetet med biologisk mångfald.

*) "Internationell finansiering som disponeras"

Totalt
11 721

Varav BM
5 144

