
 

 

                     

 

Bærekraft i bergindustrien 

Rammeverk 
 

Bevaring av biologisk mangfold 

Bevaring av biologisk mangfold1 er en vesentlig del av TSM.  

Medlemmene i Norsk Bergindustri anerkjenner at bruk av areal og en virksomhets samfunnsaksept 

avhenger av en ansvarlig sosial, miljømessig og økonomisk praksis. Bevaring av biologisk mangfold er 

viktig i denne sammenheng. Medlemmene i Norsk Bergindustri tror at dialog med interessegrupper 

bidrar til bevaring av biologisk mangfold i forbindelse med mineralproduksjon. Medlemmene i Norsk 

Bergindustri mener at bevaring av biologisk mangfold er svært viktig for selskapene, og forplikter seg til 

følgende: 

 

1. Bidra positivt til bevaring av biologisk mangfold gjennom alle faser av virksomhetens livssyklus. 

2. Samarbeide med relevante interessegrupper (ILU)2 om å utvikle og iverksette ansvarlige 

retningslinjer og praksiser for å: 

 

a. Integrere biologisk mangfold, deriblant respekt for rødlistede arter og kritiske habitater, 

som en viktig del av planlegging av bergindustri, bruk av landområder og i 

styringsstrategier. Det skal være del av vurderingen å ikke videreføre prosjektet. 

b. status for biologisk mangfold skal overvåkes og vurderes gjennom hele 

prosjektsyklusen. 

c. Benytte hierarkiet for avbøtende tiltak (mitigation hierarchy)3 for å unngå, begrense 

og/eller kompensere for vesentlig negativ innvirkning på biologisk mangfold. 

d. øke bransjens forståelse og bidrag til: 

• bevaring av biologisk mangfold 

• vitenskap 

• tradisjonell kunnskap for området 

Dette gjøres gjennom forskning, informasjonsdeling og samarbeid. 

e. etablere, finansiere og implementere tilbakeføringsplaner som bringer driftsområder 

tilbake til levedyktige og varierte økosystemer, der dette er mulig og anerkjenne at 

 
1  Naturmangfoldloven definerer biologisk mangfold som «mangfoldet av økosystemer, arter og genetiske variasjoner innenfor artene, og de økologiske 

sammenhengene mellom disse komponentene» (naturmangfoldloven § 3 c). 
2 ILU inkluderer alle personer eller grupper som har interesser i eller tror de kan være påvirket av avgjørelser i forbindelse med virksomheter (se ILU-

protokollen for videre forklaring). 
3 Se ofte stilte spørsmål 16 i protokollen for bevaring av biologisk mangfold for videre forklaring. 
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bergindustrien kan endre landskaper permanent, og at annen bruk av landområder kan 

vurderes i avslutningsplaner der dette er mulig og ønskelig. 

3. Medlemmene i Norsk Bergindustri forplikter seg til åpenhet og publisering om forhold knyttet til 

bergindustri og bevaring av biologisk mangfold. 

 

4. Medlemmene i Norsk Bergindustri erkjenner at verneområder er viktig for bevaring av biologisk 

mangfold og vil derfor oppfylle kravene som stilles til juridisk utpekte verneområder. Vi forplikter 

oss til å samarbeide med viktige interessegrupper for å utvikle transparente, inkluderende, 

informerte og rettferdige beslutningsprosesser i forbindelse med opprettelse av verneområder. 

 

5. Medlemmene i Norsk Bergindustri forplikter seg til å ikke drive leting eller etablere ny 

bergindustri i verdensarvområder. Alle mulige steg vil bli tatt for å sikre at både eksisterende 

virksomhet i verdensarvområder samt eksisterende og fremtidig virksomhet i umiddelbar nærhet 

av verdensarvområder lar seg kombinere med mål for biologisk mangfold. 

 

6. Norsk Bergindustri og deres medlemmer vil vise lederskap gjennom å informere andre om dette 

rammeverket og oppmuntre til at det blir tatt i bruk. 


