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Høring:
Temarevisjon naturmangfold – reviderte krav til flere bransjer
Høringsfrist: 16.10.2020
Stiftelsen Miljøfyrtårn har gleden av å sende ut forslag til reviderte bransjekriterier på fagområdet naturmangfold.
Verdens natur er under enormt press på grunn av økt forbruk av ressurser og arealer. Tap av natur fører ikke bare
til at arter og naturtyper blir borte for alltid, men det truer også store deler av livsgrunnlaget vårt, som
matsikkerhet, tilgang på drikkevann og motstand mot ekstremvær. I samfunnet er det nå et økende fokus på at
ødeleggelsen av natur og tapet av naturmangfold er en like stor trussel mot menneskers velferd som
klimaendringene er. I en bærekraftig framtid er det like viktig å stanse tapet av natur som å redusere
klimagassutslippene. Miljøfyrtårn har derfor økt fokuset på at sertifiserte virksomheter tar større ansvar for egen
naturpåvirkning. I denne høringsrunden presenteres nye/endrede kriterier for 24 bransjer.
Hva er en temarevisjon?
Miljøfyrtårn ønsker å tilby sertifiserte virksomheter oppdaterte og faglig relevante kriterier til enhver tid. Hensikten
med temabaserte revisjoner er å granske samtlige kriteriesett med fokus på ett miljøtema for å raskt oppnå en faglig
styrking av sertifiseringsordningen på tvers av bransjene. Metoden har tidligere blitt brukt til å implementere nye
krav til matsvinn og plast/engangsartikler.
Bakgrunn: hvorfor naturmangfold?
Det internasjonale naturpanelet (IPBES) lanserte i mai 2019 den mest omfattende rapporten om verdens
naturmangfold som noen gang er skrevet. Rapporten fastslo at verdens naturmangfold er under enormt press og at
tapet av natur som skjer nå er akselererende og uten sidestykke i historien. Av de om lag åtte millioner arter som
finnes i verden er én million truet av utryddelse. For å ta vare på naturmangfoldet er vi både avhengige av å bevare
mer natur, bruke naturen på en mer ansvarlig måte og å restaurere flere ødelagte leveområder. EU har nylig lansert
en ny strategi for biologisk mangfold, med mål om å verne og restaurere mer natur og å bremse tapet av biologisk
mangfold innen 2030. Miljøfyrtårn ønsker å bidra til målet om å stoppe tapet av natur ved å anerkjenne
naturmangfold som et svært vesentlig miljøaspekt og dermed stille strengere krav til flere bransjer.

Naturmangfold som fokustema i Miljøfyrtårns kriterier
Hovedansvaret for å ta vare på naturmangfoldet ligger hos lokale og nasjonale myndigheter siden de er ansvarlige
for arealpolitikk og naturforvaltning, men virksomheter kan også stå for positiv eller negativ naturpåvirkning. Dette
gjøres både direkte gjennom hvordan man forvalter egne arealer, og indirekte gjennom varer og tjenester man
kjøper inn. Virksomheter som ofte eier eller disponerer utearealer (f.eks. byggeiere, skoler, barnehager,
overnattingssteder, alpinanlegg) får strengere krav til hvordan uteområdene skal forvaltes. De skal blant annet ikke
bruke kjemiske plantevernmidler eller torvjord, ikke plante ut fremmede plantearter, og de skal gjennomføre tiltak
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for å bevare eller øke biologisk mangfold på områdene sine. Kriteriene for anleggsgartnere oppdateres så de er i tråd
med integrert plantevern, og de får økt fokus på tiltak som bevarer og tilrettelegger for stedegent biologisk mangfold
i prosjekter. Virksomheter som håndterer løse jordmasser må ha strengere rutiner for å hindre spredning av
fremmede arter. Serveringssteder og næringsmiddelindustri får strengere og tydeligere innkjøpskrav til hva slags
sjømat og planteoljer som kan benyttes.
Følgende bransjer er omfattet av temarevisjonen:
Byggeier
Anleggsgartner
Kirkelig fellesråd og gravferdsmyndighet
Maskinentreprenør
Restaurant
Enkle serveringssteder
Kantine
Catering og storkjøkken
Grønne arrangement
Barnehage
Grunnskole/SFO
Videregående skole/folkehøgskole
Sykehjem
Hotell m/ frokost
Enkle overnattingssteder
Alpinanlegg
Idrettsanlegg
Tilrettelegger for friluftsliv
Pukk- og grusverk
Borettslag
Kjøttbearbeidende industri
Iskremfabrikk/meieri
Bakeri
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 til Miljøfyrtårns idébank
Nye relevante indikatorer til den årlige Klima- og miljørapporten
Fjerning av indikatorer til den årlige Klima- og miljørapporten
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•

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
Rådgiver
Avdeling for Miljøfaglig utvikling
Stiftelsen Miljøfyrtårn

Simone Katharina Heinz
Leder
Avdeling for Miljøfaglig utvikling
Stiftelsen Miljøfyrtårn
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Vedlegg:
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

Temarevisjon naturmangfold - Nye og reviderte kriterier
Faktaark om naturmangfold
Liste over fremmede plantearter

Adresseliste:
Hovedadresser:
Miljøfyrtårn – konsulenter
Miljøfyrtårn – sertifisører
Miljøfyrtårn-virksomheter i berørte bransjer
Alle samarbeidspartnere
Gjenpartsadressater:
Klima- og Miljødepartementet
Miljødirektoratet
Nærings- og fiskeridepartementet
Framtiden i Våre Hender
Sabima
WWF Verdens Naturfond
Naturvernforbundet
NHO Reiseliv
NHO Mat og Drikke
Norsk Gartnerforbund
Norske Anleggsgartnere - miljø og landskapsentreprenører
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg
Utdanningsforbundet
Skolenes landsforbund
Fellesforbundet
Alpinanleggenes Landsforening
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
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Ålesund kommune
Viken fylkeskommune (tidligere Buskerud fylkeskommune)
Nordland fylkeskommune
Intern fordeling:
Alle ansatte
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