
Takk for at jeg får komme 

Historie

- Når vi er rundt å møte nye potensielle
- Veldig ofte lite klar over sitt eget bærekrafts fotavtrykk –
- «ja, vi har nå kildesortering her da…..
- «og i fjor 
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Ida – som er Miljøagent og lurer på hva som skjer for tiden. 
Hva er det egentlig med denne jordkloden som vi har problemer med. 
Hvorfor tar det så langt tid å gjøre noe ? Kan vi ikke bare begynne nå ?

Her gleder Ida seg til å snakke med noen som kan gjøre noe – prinsessen 
Vi trenger ikke vente lenger – vi kan starte nå med en gang. 
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Nå våkner folk – det er håp –
Det er utrolig hvor fort ting skjer nå….
Bilbransjen….trodde de var langt foran helt til jeg hørte samferdselsministeren
I fjor hørte jeg at dem frakter pizza med droner i california, men nå frakter dem 
medisiner mellom sykehuset her på Lillehammer og gjøvik ?
Avisene er fulle av advarsler, men også muligheter
Dagens nøringsliv i dag hadde en artikkel om et norsk selskap som kan løse 
plasproblemene i havet – mener de
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Nå skjer det..........

Nå skjer hva ?
Det er akkurat som om folk måtte bli våte på beina for virkelig å innse at det er alvor

http://www.huffingtonpost.co.uk/-frontier/how-art-conveys-the-message-of-climate-
change_b_8804590.html

Nå skjer et skifte....fra de tidlige innovatørene........
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Det er akkurat som verden har bestemt seg for å gjøre noe – gidder ikke å vente på 
denne gjengen her –
Dem kommer ikke til å gjøre noe uansett – de har gitt opp 

Dere som er her – dere har valgt å være en del av løsningen – ikke en del av problemet
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Miljøfyrtårn handler om mer enn å skur av lyset….
Miljøledelse handler om å ta kontroll på sitt eget fotavtrykk, 

Jobbe systematisk med kontinuerlig forbedring….
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Kontinuerlig forbedring
Kan være innen mange områder

Er dere klar for to utfordringer ?
Noe som kan gjøre en forskjell – noe som har betydning ?
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Til sammen har det blitt produsert 8,3 milliarder tonn plast siden 1950, like mye som 
vekten av 80 millioner blåhvaler eller 27 ganger mer enn vekten til hele 
verdensbefolkning. Nesten halvparten av dette er blitt produsert det siste tiåret
Forskning.no, https://forskning.no/2017/07/hvor-mye-plast-har-blitt-laget-og-hva-har-skjedd-
med-den

Utviklingen ser heller ikke ut til å stagnere med det første, tvert imot forventes det en 
firedobling av plastproduksjonen innen 2050. 

Femtentusen tonn plast havner i havet hvert minutt.

Plast som ikke håndteres forsvarlig kan havne på avveie. Den globale tilførselen av plast 
til havet er raskt økende, og var i 2010 estimert å være mellom 4,8 og 12,7 millioner 
tonn. En rapport utarbeidet for World Economic Forum anslår at hvis det ikke 
iverksettes omfattende tiltak, vil det målt i vekt være mer plast enn fisk i havet i 2050.
Rapporten anslår også at 32 prosent av verdens plastemballasje havner på avveie. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_New_Plastics_Economy.pdf
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Plast har fått fokus som versting
Men gir også mange miljøgevinster

Det handler altså mer om hvordan den produseres og hvordan den etterbehandles. 

I Norge materialgjenvinnes i overkant av 40% av all plastemballasje, mens over 
halvparten blir forbrent med energiutnyttelse .

Mikroplast
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Makroplast (plast > 5mm) kan skade dyr ved at disse kan sette kroppen fast i det eller 
svelger partikler som da kveler dyrene. Over tid fragmenteres makroplasten i mindre 
biter (gjennom UV-lys, vann, vind og mekanisk slitasje),

blir til mikroplast (< 5mm). Slik sekundær mikroplast er å skille fra primær mikroplast, 
som f.eks. plastgranulat som brukes i plastindustrien eller mikroplastperler tilsatt 
pleieprodukter. I Norge dannes det rundt 8000 tonn mikroplast hvert år. 
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2015/Januar1/Sources-of-microplastic-
pollution-to-the-marine-environment/
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Plukk opp fem ting når dere har sjansen – det betyr noe….
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Kaster brukbare ting

Noe av det dummeste vi gjør er å kaste mat
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Det er ikke bare at det blir til avfall

Tenk hvor mye arbeid, og penger, og energi, og emballasje, og transport, og arbeidstid, 
og ja ---for å f
Vi tenker ikke lenger, vi fyller kjøleskapet

Nesten 30% av verdens jordbruksareal produserer mat som aldri blir konsumert fordi 
maten blir ødelagt eller kastet.

Hva kan vi gjøre med det ?

14



15



Miljøledelse handler om å sette den 
daglige virksomheten din inn i en 

større sammenheng

Miljøledelse handler om å sette den daglige virksomheten din inn i en større 
sammenheng
Se at de små handlinger betyr noe – ingen kan gjøre alt men alle kan gjøre noe. 
Lykke til med dagen.
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År-shjulet

- Det er det papiret eller den powerpointen, hvor man skjuler eller gjemmer vekk om 
du vil,  
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- noen tilfeldige aktiviteter, før vi legger det i skuffen, eller enda bedre 
I miljøfyrtårnmappen, på x-området på fellesservier. For den finner ingen. 
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Gjennomgnang
HMS Iverksette tiltak Måle effekter

Årshjul kan være veldig mange ting. 
Opplever at det legges mye i den grafiske utformingen 
Men hva med innholdet ?

At det er smart å plassere aktivitetene inn i et årshjul – ikke bare er det er kriterium –
men det er også å anbefale. 

Opplisting av aktiviteter som revisjon av HMS, vernerunde, medarbeidersamtaler, 
gjennomgang av klima og miljørapporten osv. 
Gjentar seg fra år til år.
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Gjennomgnang
HMS Iverksette tiltak Måle effekter

Opplisting av aktiviteter som revisjon av HMS, vernerunde, medarbeidersamtaler, 
gjennomgang av klima og miljørapporten osv. 
Gjentar seg fra år til år.

Har ingen kraft – blir som mye vi har i virksomheten – påminner og 
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Gjennomgnang
HMS Iverksette tiltak Måle effekter

Men hva hvis vi tenkte annerledes – at årshjulet skal være en drivende kraft – for å 
gjennomføre – ikke bare miljøaktiviteter – men effektive miljøaktiviteter
At årshjulet tar opp i seg de konkrete mål og tiltak virksomheten har bestemt seg for å 
utføre – dette året. 

Dvs at summen av aktivitene gir effekter, miljøgevinster og forbedring – da vil årshjulet
blir viktigere – ja det kan bli en drivkraft

Og at årshjulet skal inneholde aktivitetene som 
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kontinuerlig forbedring

Henger sammen med kontinuerlig forbedring

Årshjulet er en oversikt over hva og når aktiviteter i miljøarbeidet skal gjøres
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Læring fra tidligere aktiviteter fører til forbedring
Valgte handlinger leder til nye riktige handlinger

- Få inn aspekter som helse, ytre miljø, indre miljø, feiring av viktige oppnåelse. 
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- Hvorfor ? (aksept)

-

- Hva  ? (enkelthet)

- Hvem ? (anerkjennelse)

Tilfører vekstspiralen energi -

Det er kjernen i kontinuerlig forbedring – det bør være navet i årshjulet

Endring av atferd – kommer ikke av at du sier det er sånn

Hvorfor  ? – det mangler ikke på informasjon om alt jeg skal gjøre – bør gjøre – men det 
er ikke kunnskap – jeg forstår ikke hva du sier
Eks: Det er viktig å sortere avfallet – hmmm tenker jeg…er det det ? Jeg hører hva du 
sier, ( men jeg tenker mitt )

- hva hvis jeg har erfart at al søpla blir brent uansett – at selve sorteringen 
kun er noe vi gjør fordi myndigheten har sagt det

- for at jeg skal velge 

Hva ? – når jeg har akseptert trenger jeg enkle kjøreregler – 3 ting vi skal gjøre. – velg det 
viktigste

Hvem ? – når jeg har gjort noen handlinger, så må jeg få anerkjennelse – ikke kjeft og 
dårlig samvi
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Hvordan skal det merkes ?

Inviter alle medarbeidere med på å skape bærekraftig utvikling

Kanskje kan noen årlige eventer
- Earth hour
- Verdens miljødag
- Mobilitetsuken
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Bruk humor og bilder til å gi folk inspirasjon- og noen ganger provokasjon. Engasjerte 
mennesker er ikke noe problem, det er de som ikke bryr seg som er den store 
utfordingen.  

Fokuser på det dere får til, vært stolt å gi folk følelse av å mestre 
Trekk frem dere dere har gjort, (alle klarer fint selv å huske på 

Dropp ord som ikke – ikke tenk på en rosa gris
Bruk : Jeg skal, jeg ønsker , jeg vil
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… og bygger kultur for å tenke utvikling ?

Bidrag 
eksternt

Sikre 
interne 
prosedyrer

Grønne 
innkjøp

Grønnere 
prosesser

Bærekraftig 
produkt-
portefølje

Grønne 
forretnings
-modeller

Kilde:  Per Espen Stoknes/BI

Vi ønsker å ta følge med dere oppover i trappa!

- Jeg er veldig glad for de tilbakemeldignene som vi har fått
- Håper vi kan bruke deres erfaringer
- Fokuse på de viktigste tingene 
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Miljøledelse handler om å sette den 
daglige virksomheten din inn i en 

større sammenheng

Miljøledelse handler om å sette den daglige virksomheten din inn i en større 
sammenheng
Se at de små handlinger betyr noe – ingen kan gjøre alt men alle kan gjøre noe. 
Lykke til med dagen.
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