
 
 

 

Saksbehandler: Stiftelsen Miljøfyrtårn 
E-post: kari.hegtun@miljofyrtarn.no 

Vår ref.: Kari Hegtun Dato: 15.09.2020 

 

 
Til: 
Se adresseliste, side 3. 

 

Høring: 
Revidert kriteriesett for gartneri og planteskole 
 

Høringsfrist: 16.10.2020 
 
Stiftelsen Miljøfyrtårn har gleden av å sende ut forslag til reviderte bransjekriterier for gartnerier og planteskoler. 
Kriteriesettet erstatter de eksisterende kriteriesettene «Veksthusgartneri» og «Skogplanteskole». Hensikten med 
revisjonen er å tydeliggjøre kriterietekster og veiledninger, sørge for å være oppdatert på gjeldende lovverk, og å 
dekke flere miljøaspekter enn tidligere.  
 
Bakgrunnen for de nye kriteriene er at Miljøfyrtårn arbeider kontinuerlig med å videreutvikle kriterieporteføljen for å 
sikre at alle virksomheter sertifiseres på bransjerelevante kriterier. Kriteriene er utviklet av Stiftelsen Miljøfyrtårn 
med innspill fra sertifiserte virksomheter og fagmiljøer.  
 
Gartnerier og planteskoler som er Miljøfyrtårnsertifisert etter dette kriteriesettet skal ha fokus på: 
 

• Å kontinuerlig redusere forbruket av kjemiske plantevernmidler  

• Å sørge for at planteproduksjon og -import unngår negativ påvirkning på biologisk mangfold 

• Å håndtere alt avfall forsvarlig og sørge for mest mulig materialgjenvinning av både organisk avfall og 

emballasje 

• Å redusere eget vann- og energiforbruk  

 
Målgruppe:  
Målgruppen for kriteriesettet er gartnerier og planteskoler som driver med planteproduksjon for salg og/eller dyrker 
planter til utplanting, i veksthus eller på friland. Miljøfyrtårn sertifiserer ikke matproduksjon, så kriteriene er ikke 
beregnet på veksthus eller andre landbruksvirksomheter som driver produksjon av frukt, grønnsaker eller 
kornprodukter for salg. Dyrking av matplanter for videresalg av hele planten (frukttrær, bærbusker, krydderplanter 
o.l.) er tillatt.  
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Gartnerier som også driver butikkutsalg som omfatter mer enn salg av egendyrkede planter bør også legge til 
kriteriesettet "Handel". 
 
Implementering av de nye kriteriene 
Virksomheter i målgruppen som allerede er miljøfyrtårnsertifisert må ta inn de reviderte kriteriene ved 
resertifisering.  
 
Høring:  
Miljøfyrtårn ønsker høringsinnspill på reviderte bransjekriterier og tilhørende indikatorer i klima- og miljørapporten. 
Se vedlegg 1.  
 
I høringsrunden kan det foreslås; 
 

• Nye kriterier 

• Endringer av kriterieformuleringer 

• Fjerning av enkeltkriterier  

• Nye miljøtips for gartnerier og planteskoler til Miljøfyrtårns idébank  

• Nye relevante indikatorer til den årlige Klima- og miljørapporten 

• Fjerning av indikatorer til den årlige Klima- og miljørapporten  

• Andre innspill  

 
Høringsforslaget er lagt ut på Miljøfyrtårns hjemmeside, under «pågående revisjonsprosesser» 
 
Innspillet sendes på e-post, kari.hegtun@miljofyrtarn.no. 
 
Spørsmål om høringen kan rettes til saksbehandler. 
 
 
 
Med vennlig hilsen     
 
 
 

Kari Hegtun  Simone Katharina Heinz 
Rådgiver 
Avdeling for Miljøfaglig utvikling 

Leder 
Avdeling for Miljøfaglig utvikling  

Stiftelsen Miljøfyrtårn Stiftelsen Miljøfyrtårn 
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Vedlegg: 
 
Vedlegg 1 Revidert kriteriesett for gartneri og planteskole  
 

Adresseliste:  
 
Hovedadresser: 
Miljøfyrtårn – konsulenter 
Miljøfyrtårn – sertifisører 
Miljøfyrtårn-virksomheter i bransjen veksthusgartneri 
Miljøfyrtårn-virksomheter i bransjen skogplanteskole 
Alle samarbeidspartnere 
 
Gjenpartsadressater: 
Klima- og Miljødepartementet 
Miljødirektoratet 
Landbruks- og matdepartementet  
Framtiden i Våre Hender 
Sabima 
Norsk Gartnerforbund 
Skogbrukets Landsforening 
Fellesforbundet 
  
Stifterne: 
Bedriftsforbundet  
Hovedorganisasjonen Virke 
Landsorganisasjonen i Norge  
Næringslivets Hovedorganisasjon  
Kommunenes Sentralforbund  
Innovasjon Norge 
Bergen kommune  
Drammen kommune  
Kristiansand kommune  
Larvik kommune  
Oslo kommune  
Ringsaker kommune  
Stavanger kommune  
Tromsø kommune  
Trondheim kommune  
Ålesund kommune  



 
 

 

Viken fylkeskommune (tidligere Buskerud fylkeskommune) 
Nordland fylkeskommune 
 
Intern fordeling:  
Alle ansatte 

 


