Artsprosjektet – mandat og organisering
Mandatet for Artsprosjektet ble vedtatt av Miljøverndepartementet (MD) 26.1.2009 og sist
revidert 2.7.2012. Mandatet kan endres av MD etter samråd med Artsdatabanken.
Artsprosjektet er opprettet og finansieres for tiden av MD. Artsprosjektet får årlig budsjett og
styringssignaler av MD via Direktoratet for naturforvaltning (DN).
1. Artsprosjektets mål
Mål og ambisjon:
Målet med Artsprosjektet er å styrke kunnskapen om artene i Norge.
Ambisjonen er å kartlegge alle flercellede arter av planter og dyr i Norge.
Delmål:
• styrke kunnskapen om Norges artsmangfold til gode for allmennhet, forvaltning og
forskning.
• legge spesiell vekt på å beskrive hittil dårlig kjente arter og artsgrupper.
• styrke kompetanseoppbygging og rekruttering innen biosystematikk ved relevante
vitenskapelige institusjoner.
• bidra til og dra nytte av tilsvarende prosjekt i Sverige og på lengre sikt også de øvrige
nordiske land.
• bidra til god samordning med øvrig kartlegging av artsmangfoldet i Norge.
• fremme DNA- strekkoding av norske arter når dette kan effektivisere arbeidet for å
bedre kunnskapen om artene
• styrke formidlingen om arter i Norge
Minst 2/3 av årsbudsjettet skal benyttes til kartlegging av arter.
2. Organisering og styring
Artsdatabanken er ansvarlig for å administrere Artsprosjektet på vegne av
Miljøverndepartementet.
Prosjektet organiseres slik:
- prosjektgruppe.
- prosjektkoordinator (som også er sekretariat for prosjektgruppen).
- arbeidsgrupper/råd etter behov.
MDs styringssignaler ligger til grunn for aktivitetene til Artsprosjektet. Prosjektgruppen
rapporterer til Artsdatabankens styre. Artsdatabankens styre er ansvarlig for å rapportere
planer, budsjettforslag og årsrapporter til MD. Artsdatabanken er ansvarlig for å holde MD og
prosjektgruppen løpende orientert om arbeidet.
Artsdatabankens styre fatter overordnede beslutninger om Artsdatabankens administrasjon av
Artsprosjektet.
3. Sammensetning og oppnevning av prosjektgruppen
Prosjektgruppen skal bestå av en representant fra hver av disse institusjonene:

- Artsdatabanken (leder).
- Direktoratet for naturforvaltning (DN).
- Kunnskapsdepartementet (KD).
- ArtDatabanken (SWE).
Prosjektgruppen oppnevnes av Miljøverndepartementet. Artsdatabankens representant er leder
for prosjektgruppen. Alle medlemmer oppnevnes med personlige varamedlemmer.
Prosjektoordinator er ansatt i Artsdatabanken og er prosjektgruppens sekretariat. Stillingen er
finansiert av bevilgningen til Artsprosjektet. Bevilgningen til Artsprosjektet stilles til
disposisjon for Artsdatabanken gjennom årlige tildelingsbrev fra Direktoratet for
naturforvaltning (DN).
4. Prosjektgruppens møter
Prosjektgruppens leder eller en annen som bemyndiges innkaller til møter i prosjektgruppen.
Prosjektgruppen er beslutningsdyktig når minst tre av medlemmene er til stede, deriblant leder
og DN på vegne av bevilgende myndighet. Ved likt stemmetall er leders stemme avgjørende.
Prosjektkoordinator deltar i prosjektgruppens møter uten stemmerett.
Ved behov kan prosjektgruppen invitere personer med relevant fagkunnskap til gruppens
møter, med tale- og forslagsrett.
Det skal føres protokoll fra prosjektgruppens møter.
5. Mandat for prosjektgruppen
Prosjektgruppen skal ha ansvar for den operative gjennomføringen av Artsprosjektet.
Spesielt tilligger det prosjektgruppen å:
• utarbeide forslag til langtidsplaner, årlige virksomhetsplaner og budsjett for
Artsprosjektet
• utarbeide forslag til årlige rapporter om virksomheten
• utarbeide forslag til støtte til kartlegging iht. midler avsatt til dette formål
• gi råd om lagring og DNA-strekkoding av innsamlet biologisk materiale
• gi råd om datalagring, dataflyt og formidling slik at resultater fra prosjektet blir gjort
lett tilgjengelig for allmennhet, forvaltning og forskning
• bidra til god samordning med det Svenske Artprojektet
• bidra til god samordning med annen kartleggingsaktivitet i Norge, og i øvrige nordiske
land
• gi råd om hvordan Artsprosjektet kan bidra til å styrke kompetanseoppbygging og
rekruttering innen taksonomi og systematikk
• foreta nødvendig samordning av Artsprosjektets aktiviteter i forhold til
Kunnskapsdepartementets oppfølging av stortingsmeldingen om universitetsmuseene
(St. meld. nr. 15 (2007-2008)).
Det skal sikres åpenhet omkring prosessene med tildeling av midler fra prosjektet.
Prosjektgruppen kan opprette arbeidsgrupper eller andre rådgivende grupper hvis den finner
det formålstjenlig, og utformer selv mandat for disse.

