Kunngjøring av tilskudd til kvalitetssikring av data i
Artsobservasjoner
Trondheim 12. oktober 2018
Artsdatabanken sin viktigste oppgave er å forsyne samfunnet med oppdatert og lett
tilgjengelig kunnskap om naturtyper, arter og populasjoner. Artsdatabanken har etablert
rapportsystemet Artsobservasjoner som gjør det mulig for alle interesserte – både
amatører og eksperter – å delta i kartlegging av arter. Målsetningen med
Artsobservasjoner er å styrke dokumentasjonen av artene i landet, både forekomster,
utbredelse og tetthet. For å oppnå målsetningen er det nødvendig med kvalitetssikring av
opplysningene som er lagt inn i tjenesten. Artsdatabanken ønsker økt fokus på å sikre høy
kvalitet i dataene. Dette vil også sikre god dialog mellom brukerne, fagmiljøene og
Artsdatabanken, fremme god og økt bruk av rapportsystemet og fremme omdømmet til
rapportsystemet.

Hva og hvem er tilskuddet rettet mot?
Tilskuddet er rettet mot fageksperter ved vitenskapelige institusjoner som jobber
landsdekkende med artskartlegging, flora, fauna og/eller fungi. Det er en forutsetning at
søkerne enten forsker på artsgruppene eller har omfattende kunnskaper fra arbeid i
vitenskapelige samlinger.
Tilskuddet er rettet mot tiltak som:
1. sørger for økt grad av validerte funn i tjenesten
2. sikrer god kvalitet på artsfunnene, med spesielt fokus på rødlistede arter og
fremmede arter som medfører økt relevans og nytteverdi ved risiko- og
rødlistevurdering
Tilskuddet vil prioritere arbeid innenfor følgende artsgrupper:
 karplanter, insekter, marine virvelløse dyr, sopper, moser, lav, alger, edderkoppdyr
Kunngjøringen dekker ikke arbeid med virveldyr (fugler, fisker, pattedyr, amfibier og
reptiler), og omfatter heller ikke kartlegging av arter i felt, samlinger eller
kartleggingskoordinering.
Mens arbeidet utføres ønsker Artsdatabanken erfaringsbaserte innspill på:
a) rutiner og funksjonalitet for rapportering av funn av høy kvalitet
b) verktøy og funksjonalitet som øker graden av korrekt artsbestemmelse
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Hva skal søknaden inneholde?
Følgende elementer vektlegges og skal belyses i søknaden:
 I søknaden skal det spesifiseres formål, omfang, utgiftstype, organisering og
bemanning med kompetanse på hver tiltakstype (se lista over punkt 1-2 ovenfor).
 Søknaden skal inneholde et detaljert budsjett der budsjettposter er forklart og
behovene er grunngitt.
 Søknaden må også dokumentere fordeling på artsgrupper, fordelingen må stå i et
rimelig forhold til rapporteringsvolumet i Artsobservasjoner og arbeidsomfanget.
 Artsdatabanken understreker at tildeling av tilskudd forutsetter at
tilskuddsmottaker bidrar med en egeninnsats i arbeidet. Verdien på egeninnsatsen
skal estimeres og gjøres synlig i søknaden med oppdeling på tiltakstype.
Kvalitet på arbeidet, omfang mht. tiltakstypene listet ovenfor og artsgrupper samt
budsjettsum vil være utslagsgivende i vurdering og sammenligning av søknader. Oppgi
gjerne hvilke deler av søknaden som vil reduseres hvis søknaden vurderes som
støtteverdig, dersom ikke hele det omsøkte beløpet kan tildeles innenfor
budsjettrammene.

Rammer og saksbehandling
Utlysningen av tilskuddsmidler gjelder for 2018. For tilskuddsmottakere legges til grunn at
arbeidet utføres i 2019.Den økonomiske rammen for tilskuddet er på 1,2 mill. kr.
Dersom flere institusjoner samarbeider, vil vi ha en felles søknad. Vi ber om at
kontonummeret der eventuelt tildelt tilskudd skal overføres til, oppgis i søknaden.
Siden Artsdatabanken er en faglig uavhengig etat under Klima- og miljødepartementet er
det en forutsetning at den/de institusjonene som gjennomfører tiltakene klargjør sin rolle i
forhold til Artsdatabanken som systemeier ovenfor tredjeparter. Artsdatabanken må inngå
GDPR-avtale om personvernregler med tilskuddsmottaker.
Når søknadene er ferdigbehandlet vil mottaker få et tilskuddsbrev der vilkårene for
tilskuddet er spesifisert.
Artsdatabanken vil sørge for opplæring i bruk av rapporteringstjenesten der det er relevant
for gjennomføring av de oppgitte tiltakstypene, samt tilrettelegge for erfaringsmøter
underveis i arbeidet.

Hva er fristen for å søke?
Fristen for å søke om tilskudd til formålet er 09. november 2018.
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Kontaktperson er Toril Loennechen Moen, toril.moen@artsdatabanken.no
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