
PROSJEKTKATALOG 2012, MILJØ 

1. Prosjekt Samspill  
 
Journaldato:  13.03.2012 
Saksbehandler: Jonas Sjøkvist Karlsbakk 
Prosjektsøker:  Prosjekt Samspill/ Møysalen Nasjonalparksenter v/ Harry Lind  
Prosjekttittel:  Prosjekt Samspill   
Programområde: Småprosjekt Miljø 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Lappland Biosphere Reseerve, Monchegorsk 
Prosjektperiode: 26.03.2012 – 31.10.2012 
Totalkostnad:  137 080    
Søknadssum:  88 080 
Søkt i %:  64,3 % 
Tilskudd i %:  51 % 
Innstilt beløp:  70 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel 
Vedtak:  70 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Prosjekt Samspill skal arrangere en økocamp samt kulturaktiviteter i september 2012 for en 
skoleklasse og lærere fra Innlandet skole, Hennes, i Lapland Nasjonalpark. Prosjektet har 
tidligere arrangert økocamper for unge og gamle ‐  sist en økocamp med seminar på Hennes 
i juli 2011. Samspill arrangerte tilsvarende besøk hos Innlandet skole for elever og lærere fra 
Monchegorsk i mars 2010 i forbindelse med økocamp, dette vil være et gjenbesøk. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Project Samspill will arrange an ecocamp in September 2012 in Monchegorsk for students 
and teachers from a local school at Hennes. The Project has previously arranged ecocamps 
for young and old ‐  last time an ecocamp with seminar at Hennes in July 2011.Project 
Samspill arranged similar visit for students and teachers from Monchegorsk at Innlandet 
skole in March 2010, this will be a re‐ visit. 

 

2. Tilstandsvurdering i Andrejevabukta forprosjekt  
 
Journaldato:  20.04.2012 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Akvaplan-niva AS v/ Rune Rautio 
Prosjekttittel:  Tilstandsvurdering i Andrejevabukta forprosjekt   
Programområde: Småprosjekt Miljø 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk Marine Biologocal Institute + se merknad 
Prosjektperiode: 01.05.2012 – 01.10.2012 
Totalkostnad:  335 000    
Søknadssum:  215 000 
Søkt i %:  64,2 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  200 000  



Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel 
Vedtak:  200 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Forprosjekt for å tilføres ressurser til å etablere prosjektorganisasjon, utvikle detaljert 
beskrivelse av hovedprosjekt og å fådette godkjent av respektive norske og russiske 
myndigheter for finansiering høsten 2012. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Pilot project to provide resources to establish project organization, developing detailed 

description of the main project andreceiving approval by the respective Russian and 

Norwegian authorities for funding in autumn 2012. 

3. Barents 2033 - Matregionen Arktis 

Journaldato:  02.03.2012 
Saksbehandler: Kim Stenersen 
Prosjektsøker:  Barentshavkontoret, NUF v/ Gunnar Album 
Prosjekttittel:  Barents 2033 - Matregionen Arktis   
Programområde: Hovedprosjekt Miljø 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Kola Environmental Center 
Prosjektperiode: 08.04.2012 – 20.12.2012 
Totalkostnad:  856 000    
Søknadssum:  599 200 
Søkt i %:  70 % 
Tilskudd i %:  58,4 % 
Innstilt beløp:  500 000  
Annen finans:  Søkers egenandel 
Vedtak:  500 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Den store betydningen de marine ressursene i Arktis spiller i verdens matproduksjon 
kommer ofte i bakgrunnen nårindustriutvikling i nordområdene og Arktis diskuteres 
internasjonalt. For at denne næringen skal gis sin naturlige plass i denarktiske debatten, 
ønsker Naturvernforbundet og Kola Environmental Center å arrangere en to‐delt konferanse i 
2012 i Kirkenes og Murmansk, med tilhørende informasjonsarbeid. Med dette vil vi blant 
annet bidra til at Barentsregionen og Arktis som globaltspiskammers får en sentral plass i 20‐
årsmarkeringen av Barentssamarbeidet i 2013. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Arctic marine resources play a vital role in global food production. Despite this, Arctic 
fisheries are often left out in discussionson Arctic industrial development. Naturvernforbundet 
and Kola Environmental center wants to provide space for fisheries andArctic food 
production in the Arctic debate by arranging two conferences in Murmansk and Kirkenes 
including relevant informationwork in preparation and during the conferences. Our goal is 
that these activities will contribute to giving Arctic marine food sources a central position in 
the 20 years celebration of the Barents Cooperation in 2013. 



 


