
Naturviterne
Årlig klima- og miljørapport for 2017

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:
Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat 
Type: 3-årig 
Utstedt: 30 jun, 2015 
Utløper: 30 jun, 2018



 Arbeidsmiljø
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 Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift
(frivillig å fylle ut)
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Antall leverandører som har et sertifisert
miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001,
EMAS eller tilsvarende.
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 Kommentar
Ifm resertifisering 2015 er innkjøpsinstruks omstrukturert/korrigert: Antall produkter/leverandører
og forbrukt papir blir heretter rapportert på ny måte (gjelder fra og med rapport 2014). F.eks:
brosjyremateriell/medlemsblad/etc rapporteres som forbrukt papir (kg) i tillegg. Dette er årsaken
til vesentlig høyere tall på forbrukt papir ift tidligere år. 
 
Årsak til lavere papirforbruk fra og med 2017 er omlegging av medlemsbladet fra fysisk blad til
elektronisk utgivelse.





 Energi
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 Transport

Flyreiser
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 Kommentar
Antall flyreiser må ses i sammenheng med økende medlemsvekst. Kurs/konferanser og
medlemspleie/-møter er kjernevirksomheten i forretningskonseptet. 
 
Årlig bilkjøring er på et minimumsnivå og rapporteres derfor ikke. 
 
Flyreiser: 
- Norge/Norden: 78 stk t/r 
- Europa: 15 stk r/r 
- Totalt 93 stk t/r 
 
Ca 40 stk video/skypemøter + utstrakt bruk av telefonmøter.





 Avfall

Avfall
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 Kommentar
Fra og med rapport 2016 oppgis avfallstall med utgangspunkt i veiing av avfall, i form av
stikkprøver. Tidligere år har tall blitt oppgitt med grunnlag i vekt/størrelse på felles avfallsdunker
i bygården (og har da vært gjeldende for flere enn kun vår egen virksomhet).





 Gjennomførte tiltak

Arbeidsmiljø
- Løpende fokus på at alle bidrar til å skape hyggelige og ryddige lokaler, felles ansvar for både egne kontorer
og fellesarealer 
- Gjennomført årlig internsamling 
- Gjennomført ukentlige kontormøter 
- Gjennomført årlige invididuelle utviklingssamtaler

Innkjøp og materialbruk
- Løpende fokus på innkjøpsinstruks 
- Fokus på å benytte "grønne"/miljøvennlige hoteller ved kurs/konferanser (anslagsvis 2/3 avholdes på
hoteller med ulike grønne/miljø-konsepter) 
- Leverandøren Flisa Trykkeri har, som en av veldig få trykkerier i Norge, fått tillatelse til å benytte FSC-
merking av trykksaker - et merke hvor man må gi rede for skogen som har gått med til produksjon av papiret 
- Medlemsblad er omgjort til digital utgivelse 
- Stadig økende antall medlemmer som benytter Avtalegiro/eFaktura som betalingsmåte for
medlemskontingent, dvs at stadig færre papirfakturaer produseres 
- Kurs- og konferansemateriell blir i større og større grad distribuert elektronisk, dvs mindre forbruk av papir

Avfall
- Løpende fokus på avfallsinstruks 
- Bevissthet rundt unødvendige utskrifter

Energi
- Alle lys slås av i rom/lokaler hvor ingen befinner seg, og alltid ved arbeidsdagens slutt

Transport
- Stadig økende bruk av telefon-/videomøter 
- Trykkerileverandøren Miljøfrakt er et klimanøytralt fraktfirma med eget miljøfond 
- Miljøbudet er hovedleverandør, med bruk av sykler og elbiler

Utslipp til luft og vann
- Ikke aktuelt

Annet
- Løpende synliggjøring av Naturviernes visjon "Det naturlige førstevalg for naturvitere med hjerte for
bærekraft"



 Handlingsplan

Miljøpolicy inkludert HMS mål
- Naturviterne skal ikke forurense ytre miljø. Vi skal resirkulere avfall, bruke miljøvennlige materialer i innkjøp
og redusere strømforbruket i lokalene. Vår interne drift skal gjenspeile våre personlighetstrekk; åpen, klok og
sterk. Vi viser til "innkjøpsinstruks, "kildesorteringsinstruks" og "retningslinjer for transport". 
- Arbeidsmiljøet skal bære preg av trygge rammer for de ansatte. Åpenhet, respekt og raushet for den enkelte
skal prege kommunikasjon og samarbeid. De ansatte skal ha gode fysiske arbeidsforhold. Vi viser til "IA-
avtale" og "internkontrollhåndbok".

Arbeidsmiljø: Mål, sykefravær
2,5 %

Arbeidsmiljø: Tiltak
- Løpende fokus på at alle bidrar til å skape hyggelige og ryddige lokaler, felles ansvar for både egne kontorer
og fellesarealer 
- Gjennomført årlig internsamling 
- Gjennomført ukentlige kontormøter 
- Gjennomført årlige invididuelle utviklingssamtaler

Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
8 produkter

Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
10 leverandører

Innkjøp og materialbruk: Tiltak
- Løpende fokus på innkjøpsinstruks 
- Fokus på å benytte "grønne"/miljøvennlige hoteller ved kurs/konferanser (anslagsvis 2/3 avholdes på
hoteller med ulike grønne/miljø-konsepter) 
- Fortsatt anbefale medlemmer å benytte Avtalegiro/eFaktura som betalingsmåte for medlemskontingent, dvs
at stadig færre papirfakturaer produseres 
- Fortsatt, og om mulig økt fokus, på å distribuere kurs- og konferansemateriell elektronisk, dvs mindre
forbruk av papir

Energi: Mål
180 kWh per kvadratmeter

Energi: Tiltak
- Alle lys slås av i rom/lokaler hvor ingen befinner seg, og alltid ved arbeidsdagens slutt 
- Vurdere oppgradering av oppvarmingskilder (elektriske panelovner) for å redusere strømforbruket

Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
0 liter

Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0 liter pr.mil

Transport: Tiltak
- Fortsatt, og om mulig øke, bruk av telefon-/videomøter

Avfall: Tiltak
- Løpende fokus på avfallsinstruks 
- Bevissthet rundt unødvendige utskrifter



Utslipp til luft og vann: Tiltak
- Ikke aktuelt

Annet
- Løpende synliggjøring av Naturviernes visjon "Det naturlige førstevalg for naturvitere med hjerte for
bærekraft"


