Fråga till NMC:s Hållbarhetspanel juni 2019:

Hur arbetar vi med biologisk mångfald?
I början av maj presenterades den nya rapporten från IPBES, FN:s expertpanel för biologisk mångfald.
Rapporten slår fast att utrotningen av växt- och djurarter sker i en snabbare takt än någonsin tidigare
i mänsklighetens historia. Med detta som bakgrund ville vi mäta temperaturen i hållbarhetsarbetet
hos NMC:s medlemmar då det gäller biologisk mångfald.
Antal respondenter: 23 (av 70)

Kommentarer:
• Vi är en statlig fastighetsförvaltare och Sveriges största markägare. Det inkluderar skogsbruk
och utarrenderat jordbruk. Vi jobbar också i samverkan med andra tex. tillsammans med
arrendatorer för att gynna biologisk mångfald. Konsulter (tex. landskapsarkitekter och
biologer) och entreprenörer är också viktiga samarbetspartners för att gynna den biologiska
mångfalden.
• Ev analys sker på projektnivå och utifrån projektets förutsättningar och behov
• Vi tar mark i anspråk när vi bygger nya bostäder. Här görs en analys. Vi kan även vara med att
bidra i hur våra kunder påverkar biologisk mångfald.
• Främst tittat på våra råvaror. Ser till att välj trämaterial som är FSC-certifierat och certifierar
våra produkter ut till kund.
• Vad som är en analys är så diffust och subjektivt. Även kopplat till systemgränser och
värdekedjan.
• Vi har inte gjort en helhetsanalys eller tagit fram en strategi men vi tar dagligen aktiva beslut
som ska gynna den biologiska mångfalden samt bidra positivt till ekosystemtjänster. Och vi
ser oss som en kunskapsförmedlare för dessa frågor mer än den faktiska påverkansmöjlighet
vi har.

Om ja, hur i konkreta termer?
• Exempel: Arbeta efter vår strategi för hållbart skogsbruk.
• Kravställa i skötselupphandlingar av parker.
• Utbilda och driva projekt med samarbetspartners, tex. jordbruksarrendatorer.
• Ha intern kompetens för att sätta mål och krav i projekt som gynnar biologisk mångfald.
• Följer WWF riktlinjer för livsmedel.
• Undviker alltid rödlistad fisk, undviker om möjligt gullistad fisk. Försöker även följa listan för
kött men den är inte heltäckande.
• Den direkta påverkan adresseras i de projekt där frågan är aktuell
• En ekosystemtjänsanalys (som inkluderar bla. biodiversitet) görs i samtliga
nyproduktionsprojekt för att kartlägga vilka värden som finns och hur de ska bevaras,
förstärkas, kompeseras och/eller om något ska adderas utifrån behov.
• Genom att sälja miljömärkta produkter
• Ekologiska produkter och hänsyn vid byggnation
• Vi använder bara fsc-certifierat trä
• Köper FSC-certifierat material.
• Främst genom att minska vår resursförbrukning av de produkter som har en negativ påverkan
på den biologiska mångfalden, och att välja alternativ som producerats på ett bättre sätt.
• Mer JA än NEJ, men vi saknar systematik i vår inköpsprocess. Ofta projektdrivet kopplat till
grönytor.
• Öka andelen FSC certifierat trä. Krav på certifierat eller kontrollerat ursprung och trädarter i
inköpta artiklar.
• Kartläggning och konkreta åtgärder i täkter för att gynna hotade arter under drift
• Bifodergröda nativa växter
• Fe bikupor på taken, har en engelsk park, samt arrangerar flera event/mässor där biologisk
mångfalt är naturlig del av innehållet och på så sätt sprider kunskap i ämnet, tex Nordiska
Trädgårdar, GastroNord mfl.
• Genom att minska negativa miljöeffekter totalt sett, resursförbrukning och medvetna val av
råvaror och material

