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Høringssvar rapport - Grønne indikatorer for universitets- og 

høgskolesektoren 

 

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning 

(DIKU) har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utarbeidet en rapport om 

mulige grønne indikatorer for universitets- og høgskolesektoren som har fått ny 

høringsfrist 8. juli (opprinnelig 8. mai). NMBU er bedt om å gi innspill på 

indikatorene.  

 

Svarene skal legges inn et spørreskjema med en generell og en spesifikk del eller 

sendes inn pr post. NMBUs svar er ordnet i henhold til disse overskriftene. 

 
Del 1. Her kan de føre inn generelle eller overordna merknader til 
rapporten. De kan også ta med merknader til kapittel 1, 2, 4 og 5 
(merknader til kapittel 3 skal førast i eigen svarrubrikk).   
 

Innledning 

 

NMBU skal være Norges ledende miljøuniversitet. Det betyr at vi har en fagprofil 

som er skreddersydd for blant annet å løse de store miljøutfordringene verden står 

overfor. Vi skal forske fram løsningene for en bedre verden. Vi skal legge 

kunnskapsgrunnlaget for beslutningene som former framtida, og vi skal utdanne 

kandidatene som skal sette løsningene og planene for et bedre miljø ut i livet. Men 

det å være landets miljøuniversitet har også en annen viktig side. Det gir oss 

nemlig også et helt spesielt ansvar for selv å tenke bærekraftig. I hele bredden av 

vår egen drift og virksomhet, fra utdanning og forskning til drift av anleggene 

våre, skal vi drive toneangivende miljøarbeid. For Norge og UH-sektoren betyr 

Parisavtalen og det såkalte 2-gradersmålet at klimafotavtrykket må reduseres med 

5 % hvert år. Vårt viktigste bidrag til en mer bærekraftig verden er gjennom 

utdanning av kandidater, gjennom forskning, innovasjon og formidling, og de 
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avtrykkene våre fagområder levner på samfunnet.  I tillegg har vi en strategisk 

satsning på å utvikle en helhetlig, moderne og bærekraftig campus.  

 

Bærekraftig utvikling handler dessuten om å manøvrere i et landskap av 

komplekse sammenhenger og utfordringer. Både lokale og globale 

bærekraftsutfordringer er typisk såkalte «wicked problems».  Bærekraftsmålene er 

ikke uavhengige, og ei heller vil de foreslåtte grønne indikatorene være det. Hva 

som er bærekraftig er dessuten kontekstavhengig, noe som gjøre det svært 

vanskelig å måle med universelle enkeltindikatorer hva som bidrar i riktig retning 

lokalt i tid eller sted. Det som vil være riktig i en kontekst kan være det motsatte i 

en annen. Denne avhengigheten mellom mål og indikatorer og kontekst-

avhengigheten er godt beskrevet i Global Sustainability Report 2019 – The future 

is now (UNESCO). Smale og universelle grønne indikatorer som ikke hensyntar 

denne kompleksiteten kan lede til en uønsket utvikling når man ser hele Agenda 

2030 under ett. Dette aspektet er det viktig å ta i betraktning i arbeidet med 

bærekraft og grønne indikatorer. 

 

Vår anbefaling 

 

NMBU synes i utgangspunktet at mål og insentiver for å få ned klimagassutslipp i 

driften av norske universiteter og høgskoler er viktig og nødvendig. NMBU tror 

likevel at de fleste indikatorene som er listet i denne rapporten i liten grad vil bidra 

til et bedre miljø- og klimaarbeid på universitetet. Vi mener det er viktigere for oss 

til enhver tid å identifisere de riktige og mest virkningsfulle, kvalitative tiltakene 

som bidrar til mer bærekraftig drift av våre bygg og anlegg. De tiltak som bør 

settes inn ved NMBU er sannsynligvis noen ganske andre enn de som andre 

universiteter og høyskoler vil fokusere på gitt sine utfordringer og forutsetninger, 

jfr kontekstavhengigheten nevnt ovenfor. Videre vil det ta betydelige tid og 

ressurser å følge det opp. NMBU savner større involvering av sektoren i utvikling 

av et felles verktøy for å lykkes med klimamålene.   

 

Kunnskapssektoren har nok måleindikatorer. Det er ikke tjenlig at institusjonene 

skal konkurrere om å være mest miljøvennlig. Da vil institusjonene velge ut den 

indikatoren som det er lettest for den enkelte å nå, konkurransen blir målet, ikke 

formålet med konkurransen. NMBU har dessuten fått ABE-kutt tilsvarende 45,8 

millioner de senere årene. NMBU må derfor prioritere sterkt hvordan vi bruker 

administrative ressurser.  Det er også flere indikatorer som ligger utenfor vår 

organisasjon, eksempelvis byggeprosjekter og matsalg.  

 

NMBU vil derfor anbefale at man tar lærdom av hvordan man har jobbet med å 

øke kvinneandelen i vitenskapelige toppstillinger inn i arbeidet med å øke fokuset 

på bærekraftig drift av universitetene. I likestillingsarbeidet er det lagt mer vekt på 

samarbeid og læring enn intern konkurranse. Komite for kjønnsbalanse og 

mangfold i forskning har hatt en sentral rolle i å ha dialog med de ulike 

institusjonene for å støtte og gi anbefalinger om arbeidet med kjønnsbalanse. I 

tillegg har det vært nasjonale nettverk og konferanser på likestilling som NMBU 

har hatt stort utbytte av å være med på. Vi vil derfor anbefale at det opprettes 

lignende arenaer i arbeidet med bærekraftig drift av campuser. Forskningsrådet 

har også egne likestillingsmidler som man kan søke på. BALANSE støtter 

forskningsinstitusjonenes arbeid for å bedre kjønnsbalansen i norsk forskning. 
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Noe lignende kan opprettes for miljø- og klimaarbeidet på universitetene. 

Universitetene har flere fagområder som kan bidra betydelig på dette området. 

Dette er i tråd med innledningen av rapporten hvor det står at på sikt vil det være 

fruktbart å bygge ut indikatorsettene, men det forutsetter både en metodeutvikling 

og en implementering etter vitenskapelige prinsipper som ennå ikke er tilstrekkelig 

på plass i den internasjonale forskningsfronten. Dette vil gjøre det lettere å faktisk 

vite om universitetene bidrar til å redusere klimafotavtrykket med 5% hvert år.  

 

Kunnskapsdepartementet hadde også en likestillingspris hvert år som NMBU var 

så heldig å få i 2013. Fordi institusjonene har ulike forutsetninger for å øke 

kvinneandelen i toppstillinger ble ikke vurderingen basert på kvantitative tall, men 

en kvalitativ vurdering fra KIF-komiteen på det arbeidet som var gjort.  
 
Vi vil også oppfordre til å se på muligheten for å utvikle en felles 
reisevaneundersøkelse for sektoren som kan kjøres hvert andre eller tredje år. 
Dette vil gi en god oversikt over utviklingen over tid. Møbler og rekvisita kan ha 
veldig ulik miljø- og klimaeffekt, både i produksjon, levetid og som avfall. Vi vil 
anbefale at det lages gode veiledere for kjøp av møbler og rekvisita. Stadig flere 
innkjøp gjøres også gjennom Statens innkjøpssentral og vi anbefaler at miljø og 
klima vektlegges ved inngåelse av nye avtaler til sektoren. Kunnskaps-
departementet kan vurdere å lage et fond ala klimasatsmidler i kommunal sektor 
som det kan være mulig å søke på, for å investere i sol-, termiske- eller 
vindprosjekter.  
 
Behov for mer forskning 
 
Flere universiteter har allerede fått laget klimarapporter. Klimarapportene er 
basert på regnskapstall. Da vil for eksempel svingninger i valutakursene kunne bli 
utslagsgivende og vil kunne gi tilsynelatende økning eller reduksjon av 
klimautslipp som ikke er reelle. Denne analysen tar heller ikke med andre faktorer 
enn de som er med i regnskapet. Ansatte og studenters reise til og fra jobb blir 
heller ikke med i dette regnskapet.  Vi tror den beste måten å få til et enda bedre 
miljøarbeid på de ulike universitetene er å skape samarbeidsarenaer og fora for 
utveksling av erfaringer og forskningsbasert informasjon. Vi vil derfor oppfordre 
Kunnskapsdepartementet og DIKU til å sette av midler til samarbeidsarenaer eller 
prosjekter som eksempelvis kan gi universitetene enkle maler for utregning av 
CO2 utslipp på ulike områder som er basert på faktiske tall. NMBU har i dag gode 
tall på bl.a. energiforbruk som vi vet bidrar betydelig, men vi skulle gjerne hatt 
gode og kvantifiserbare klimabudsjetter på reiser til og fra universitetet, flyreiser, 
på ulike kjemikalier, byggeprosjekter, avfall, avløp, innkjøp osv. Da vil det bli 
mulig å si med større sikkerhet hvor mye vi bidrar med til å redusere 
klimautslippene hvert år.  
 

Generelle kommentarer til rapporten 
 
Tidsbruk 
 

NMBU må prioritere sterkt hvordan vi bruker administrative ressurser. Flere av 

indikatorene krever betydelig arbeid med innhenting og administrering av data 

som vi i dag ikke automatisk kan hente ut av en database. Om vi blir pålagt å 

rapportere på disse indikatorene, må ansatte prioritere bort andre viktige 
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arbeidsoppgaver. Det virker forunderlig at sentrale myndigheter kommer opp med 

så omfattende administrative ekstra oppgaver nå, i en periode hvor regjeringen har 

krevd mer effektivitet, fjerning av «tidstyver», avbyråkratisering m.m. og vi har 

hatt årlige kutt i budsjettet. 

 

Bruk av kvantitative indikatorer 

 

Det står i rapporten: 

«Indikatorene er utviklet med det formål å synliggjøre og overvåke klima- og 

miljøaspekter på en transparent, robust og forståelig måte og for gi konsistente 

målinger over tid. De er derimot ikke utviklet for å kunne sammenligne 

forskjellige institusjoner med hverandre. Ettersom forskjellige institusjoner har 

ulike forutsetninger, er resultatene derfor ikke direkte sammenlignbare».  
Rapportens formål virker uklar på dette punktet og den har allikevel vist seg å bli 
brukt til å fremme konkurranse i praksis. I Khrono 14.1.2020 står det at 
regjeringen starter klimakonkurranse og skal gi rektorene poeng. De syv første 
kategoriene er basert på et arbeid DIKU har gjort. NMBU har intensiv og 
kostnadskrevende undervisning og forskning med mange laboratorier, fjøs, 
dyreklinikker og drivhus. Dette gjør at mye av arealet vårt brukes til dette. I tillegg 
fører dette til at vi har få studenter pr. ansatt sammenlignet med institusjoner uten 
mange slike fagområder. Dette vil gjøre det veldig vanskelig å sammenligne oss 
med andre universiteter eller høgskoler som ikke har lignende aktiviteter. Det er 
viktig at det legges vekt på institusjonenes egenart når tallene bruke videre. 
 
Det står i rapporten: 
«Det mest sentrale og overordnede skillet mellom indikatorer, er hvorvidt de er 
kvalitative eller kvantitative. Det er vanlig å benytte både kvalitative kriterier og 
indikatorer ved indikatorutvikling. I dette prosjektet, som i veldig mange andre 
prosjekter, vil hovedfokuset være på de kvantitative indikatorene fordi disse kan vi 
med stor grad av vitenskapelig sikkerhet definere og vurdere». Vi vil oppfordre 
sterkt til at det brukes mer tid og ressurser på å se på kvalitative indikatorer som 
gir et helhetlig klimabudsjett. Vi vil bruker tiltak på sykling som eksempel på 
hvorfor noen av de kvantifiserbare enhetene gir liten verdi i vårt miljøarbeid. Som 
grønn indikator foreslås det følgende spørsmål på sykling:  
 
Hvor mange sykkelparkeringsplasser er det på campus/campusene?  
Hvor mange sykkelparkeringsplasser per heltidsekvivalent er det på 
campus/campusene?  
 
1333 og 0,19 er svaret på spørsmålene for NMBU. Vi er allikevel usikker på hva 
tallet kan brukes til. Mange ansatte og studenter bor ikke på Ås og derfor bruker 
derfor kollektivt eller egen bil for å komme seg hit. På UiT, UiO, NTNU og UiB 
vil vi anta at flere bor i samme by som universitetet. NMBU har bare fått 
forespørsel fra ett institutt de senere par årene med ønske om flere sykkelstativer. 
I sammenligning med de andre universitetene vil vi kanskje allikevel få «dårlig» 
score. Når det gjelder kvalitative beskrivelser kan vi nevne: NMBU drifter et eget 
bysykkelprosjekt, Bygdebike, med 100 sykler. NMBU har hatt flere miljørelaterte 
kampanjer i fjor: synlig syklist, vintersyklingsfest, «la-bilen-stå-så-ofte-du-kan» og 
sykkeldag i samarbeid med Ås kommune. NMBU har kartlagt behovet for dusjer 
og tørkeskap på ulike bygg, samt behov for sykkelparkering med og uten tak. 
NMBU har prioritert at det skal være mulig å dusje i et nærliggende bygg der hvor 
det ikke er garderobe.  På bakgrunn av dette er garderobetiltak lagt inn i 
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eiendomsavdelingens prioriteringsliste. I 2019 gikk en betydelig andel av 
miljøbudsjettet til oppgradering av garderober på Husdyrfagsbygningen og en 
mindre oppgradering i Tårnbygningen.  NMBU har også et utstrakt samarbeid 
med Ås kommune. I 2017 hadde Ås kommune hatt en gå- og sykkelstrategi på 
høring.  NMBU har vært representert i prosjektgruppa som har jobbet frem 
strategien. Med helårstilrettelagte fortau og sykkelveier vil det bli enda mer 
attraktivt å sykle eller gå til og fra Ås stasjon og Korsegården. Utdrag fra gå- og 
sykkelstrategien til Ås kommune: 
 
«Civitas (2012) vurderer, med utgangspunkt i en sammenligning med danske og 
svenske byer, at norske byer kan få en langt høyere sykkelandel enn i dag. 
Sammenligningen viser at god fysisk tilrettelegging (sammenhengende og godt 
utbygd sykkelvegnett) er viktigst for en høy sykkelandel. Høy kvalitet på drift og 
vedlikehold både sommer og vinter, samt sykkelkultur, altså at sykling er vanlig og 
en ansett som likeverdig transportform som bil, er også viktig. Med en «kritisk 
masse» syklister vil sykkelkulturen styrkes og bilistene ta større hensyn i trafikken. 
Derfor er det viktig med en sykkelkultur som store deler av befolkningen kan 
assosiere seg med, slik at det blir vanlig og sosialt akseptert å sykle i det daglige. 
Aktiv sykkelkultur kan påvirkes gjennom en kombinasjon av PR og kampanjer, 
samt fysiske og økonomiske virkemidler (Civitas 2012).»   
 
Mange av NMBU sine tiltak er derfor i tråd med forskningen som er oppsummert 
over, men de lar seg ikke telle eller kvantifisere.  Vi er bekymret for hvordan fokus 
på kvantifiserbare størrelser vil kunne innvirke på prioriteringene hos 
universitetene. Om vi tar utgangspunkt i det vi har skrevet over om sykling, skal 
NMBU kjøpe inn flere sykkelstativ, og dermed få et bedre forholdstall i det som 
det spørres om, eller skal vi satse på Bygdebike, holdningsskapende arbeid og flere 
garderober? Vi støtter derfor innledningen hvor det står at på sikt vil det være 
fruktbart å bygge ut indikatorsettene, men det forutsetter både en metodeutvikling 
og en implementering etter vitenskapelige prinsipper som ennå ikke er tilstrekkelig 
på plass i den internasjonale forskningsfronten. Universitetene har 
forskningsmiljøer som kan bidra til dette og vi vil oppfordre til at det settes av 
forskningsmidler. 
 
 
Del 2. Kapittel 3 Klima- og miljøindikatorer for UH-sektoren 
 
I kapittel 3 Klima- og miljøindikatorer for UH-sektoren føreslår Asplan Viak åtte 
hovudkategoriar med tilhøyrande indikatorar. Diku ber om at de gir dykkar vurderingar av 
både hovudkategoriane, indikatorane og dei potensielle effektane av desse. 
 
Om det er andre viktige områder som ikkje er dekt av dei åtte hovudkategoriane, ønskjer Diku 
forslag til andre kategoriar og indikatorar som kan gi betre oversyn over miljø- og 
klimapåverknaden til institusjonane. 
 
For hovudkategorien Økologi ønskjer Diku i tillegg høyringsinstansane si vurdering av den 
føreslåtte prosessen som skal føre fram til overvaking av naturmangfald på institusjonane sine 
eigedommar og rapporteringa av dette. 
 
Diku ber høyringsinstansane om at høyringsfråsegna vert organisert i samsvar med rapporten si 
inndeling og nummerering. Bruk den samme nummereringa og dei same overskriftene som 
rapporten, til dømes: 3.1. Mobilitet, 3.2. Avfall osb. 
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Merknader til kapittel 3. Klima- og miljøindikatorer for UH-sektoren 
 
3.1. Mobilitet  
3.1.1. Flyreiser 
 
NMBU har som mål å jobbe for å øke antall miljøvennlige reiser og erstatte 
fysiske møter med nettbaserte møter. Det meste av NMBUs reisevirksomhet er i 
forbindelse med konferanser og prosjektutvikling på tvers av landegrenser. Dette 
er et samarbeid og en faglig utvikling som er i tråd med universitetets strategi. 
NMBU har en betydelig klimapåvirkning på klima gjennom flyreiser. Tallene er vi 
har i dag er utarbeidet ved hjelp av reiseregninger i vårt regnskapssystem.  
 
Forslag til indikatorene: 

• Innføring av nye reisebyråavtaler gjennom Statens innkjøpssentral vil 
kunne gi bedre tall om alle blir pålagt å bruke den. Vi forutsetter da at 
Staten har inngått avtaler som gjør at det er lett å hente inn flyreiser totalt, 
for Norge, Norden, Europa og Verden.  

• Flyreiser bør her deles på antall ansatte og ikke hte. Studenter er en veldig 
liten andel av reisene. 

• Istedenfor pkm og % tall burde det kanskje være tonn CO2 som var 
enheten? 

 
3.1.2. Arbeidsreiser  
 
Kommentar tabell 2 Arbeidsreiser 
Her skal det rapporteres % bruk av kollektiv, bil osv. Istedenfor å rapportere på 
dette hvert 4 år vil vi oppfordre til at det settes av ressurser til å lage en felles 
reisevaneundersøkelse, kanskje med hjelp av TØI, som kjøres hvert andre eller 
tredje år. I denne undersøkelsen kan det kanskje lages automatisk utregning av 
CO2 utslipp ved bruk av ulike transportmidler til og fra jobb? Det kan da lages en 
felles rapport om utviklingen i sektoren. Den kan også brukes til å forbedre 
kollektivtilbudet i ulike områder. NMBU har akkurat gjennomført en slik 
undersøkelse i samarbeid med Ruter for å forbedre kollektivtilbudet til 
Veterinærhøgskolen flytter fra Oslo til Ås.  
 
Kommentar tabell 3 Infrastruktur og tilretteleggelse for arbeidsreiser 
 
NMBU har to busstopp ved universitetet på Ås og ett trikkestopp ved 
Adamstuen. Antall meter til tilgjengelig kollektivtilbud er allikevel ikke en 
indikator på om kollektivtilbudet oppleves som godt. På dette området vil vi 
anbefale større bruk av kvalitative beskrivelser samt en felles 
reisevaneundersøkelse for sektoren.  
 
NMBU vil ha ca. 90 ladere for ladbare biler når Veterinærhøgskolen flytter til Ås 
til høsten. Det er ikke sikkert det tallet skal øke. Utvikling i batterikapasitet osv. 
kan gjøre dette overflødig.  
 
Det vises i rapporten til en innføring av parkeringsavgift ved NTNUs campus i 
Trondheim til markant reduksjon av antall ansatte som brukte egen biler til 
campus. Parkeringsavgift er noe NMBU vurderer, men vi mener at vi må har et 
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fullgodt alternativ for våre ansatte gjennom et godt tog- og busstilbud for at dette 
skal gjennomføres. Mange ansatte og studenter bor i Oslo og frem til for noen 
måneder siden gikk det ett tog i timen fra Oslo. Risikoen med en parkeringsavgift 
er at ansatte og studenter sitter hjemme istedenfor og dermed ikke bidrar i 
student- og arbeidsmiljøet.  
 
Antall kvadratmeter garderobe sier lite om dette tilbudet ligger i nærheten av der 
de ansatte eller studenter jobber og om standarden på de er god og at de dermed 
blir brukt. 
 
Sykling: 
 
Se våre kommentarer til dette punktet i innledningen, del 1. 
 
3.2. Avfall  
3.2.1. Avfall fra daglig drift  
 
NMBU fører årlige regnskap på avfall. Disse tallene er ikke koblet til 
klimaregnskap hos vår leverandør. Vi er ikke kjent med at dette gjøres av andre 
leverandører heller. Det er en god del forskning som er gjort på dette allerede, og 
vi vil anbefale at det utvikles gode moduler i samarbeid med avfallsbransjen på 
dette. 
 
Avfallstallene er også avhengig av hvilken leverandør man har. Noen oppgir både 
tall for det som blir resirkulert lokalt og det som blir ettersortert på anlegget, mens 
andre bare oppgir den første. Det vil være vanskelig å sammenligne institusjoner i 
UH-sektoren på disse indikator og indikatorenhetene. For eksempel er 230 tonn 
av NMBUs totale avfallsbudsjett på 849 tonn heste- og kumøkk fra 
Veterinærhøgskolen som ligger i Oslo. Universiteter med mye laboratorier vil også 
i større grad ha utstyr som er smittefarlig eller farlig avfall som ikke kan 
resirkuleres i samme grad som et universitet med få eller ingen laboratorier. Vi vil 
anbefale større grad av kvalitative indikatorer på tilrettelegging for reiskulering og 
holdningsskapende arbeid.  
 
Sektoren kan også her jobbe sammen om å prøve å få redusert avfallet inn. Veldig 
mye av det som leveres av varer har med mye emballasje. Det er viktig at store 
innkjøpsavtaler som gjøres gjennom Statens innkjøpssentral tar med dette som et 
viktig punkt i kravspesifikasjonene.  
 
3.2.2. Avfall fra byggrelaterte prosjekter  
 
Bygg i sektoren har typisk to ulike leverandører, enten gjennom Statsbygg eller 
gjennom egne byggeprosjekter. Flere universiteter og høyskoler eier heller ikke sin 
egen bygningsmasse slik som bl.a. NMBU gjør. Om det er snakk om store 
oppussingsprosjekter eller nybygg blir dette levert av Statsbygg. Prosjektene blir i 
stor grad styrt innenfor deres rammer og det vil ikke være mulig å rapportere på 
indikator og indikatorenhetene i tabell 5 for disse byggeprosjektene. Slike 
byggeprosjekt foregår dessuten over år. Vi vil anbefale at Kunnskaps-
departementet stiller krav til Statsbygg på vegne av sektoren til avfall og 
klimaregnskap på byggeplasser. 
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De byggeprosjektene vi kan ha en viss innvirkning på er de mindre 
oppussingsprosjektene vi har selv. Da kan vi stille krav ved innkjøp til at 
leverandør har oversikt over avfall, kildesortering og om de har noe grad av 
ombruk samt til klimavennlig byggeplass. Avfallsmengden vil være veldig 
forskjellig i et oppussingsprosjekt kontra byggingen av et nytt bygg, så om dette 
skal være en faktor det skal rapporteres på, anbefaler vi å skille mellom disse to.  
  
3.3. Innkjøp og anskaffelser  
 
Indikatorer som antall bord og stoler kan være vanskelig å oppdrive i våre 
regnskap og vil variere mye. Vi er også usikker på miljøeffekten av å bruke tid på å 
telle dette manuelt pr år. Møbler kan ha veldig ulik miljø- og klimaeffekt, både i 
produksjon, levetid og som avfall. Vi vil anbefale at det lages gode veiledere for 
kjøp av nye møbler. Det er viktig å stille gode miljø- og klimakrav i 
kravspesifikasjon ved inngåelse av rammeavtale.  
 
NMBU har regler for hvor ofte vi kan kjøpe inn ny PC til ansatte. NMBU har fått 
ny leverandør med gjenvinningsavtale via Statens innkjøpssentral. Vi er usikker på 
kost/nytte-effekten av å telle antall PCer. Antall nytilsatte og ansatte som må få ny 
etter 4 år vil variere. Et kvalitativt mål på dette området er om organisasjonen har 
en policy for innkjøp av nye PCer og samt gjenvinningsavtale på gamle PCer. Vi 
er ikke kjent med unødvendige innkjøp på dette området.  
 
3.4. Mat og servering  
 

Tabell 8 Mat og servering bør utgå i sin helhet. Dette er tall det ikke er mulig å få 

en oversikt over og som det vil være vanskelig å pålegge eksterne på å rapportere 

på.  Både Vitenparken og Samskipnaden på Ås har veganske/vegetariske 

alternativer, men det er ikke mulig å telle dette, ei heller skille mellom vegetariske 

og veganske måltider uten bruk av store ressurser. NMBU kan heller ikke pålegge 

sine ansatte eller studenter å spise en type diett. NMBU stiller også spørsmålstegn 

ved om det er forskningsmessig belegg for at vegansk og vegetarisk mat i Norge 

er det meste miljøvennlige alternativet i en større sammenheng. Så lenge vegansk 

og vegetarisk mat baserer seg på importerte matvarer, kan kortreist animalsk mat 

være å foretrekke som proteinkilde utfra miljøhensyn. Dette illustrerer 

avhengighets- og kontekstproblemet med denne typen indikatorer, jfr vår 

generelle kommentar i innledningen. 
 
 
3.5. Vannforbruk  
 
NMBUs vannforbruk er veldig styrt av våre aktiviteter. Det går mye vann til 
gårdsbruket vårt samt til alle dyreklinikker, drivhus og laboratorier. Ingen i 
sektoren som vi er kjent med har lignende aktiviteter. Dyr og planter er ikke med i 
«hte» og det vil være vanskelig å sammenligne institusjoner imellom. NMBU eier 
og drifter dessuten distribusjonsnettet internt på den største delen av campus. 
Vannforbruket er 1/3 av hva det var for noen år siden. NMBU har skiftet ut 
gamle, utette vannledninger på og rundt campus. NMBU har til nå vært eier og 
drifter distribusjonsnettet internt på den største delen av campus. Kvalitative tiltak 
vil sannsynligvis være mer dekkende på dette punktet samt utvikling av gode 
klimaregnskap på vannforbruk og kloakk.  
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3.6. Bygg og materialbruk  
 
3.6.1. Arealeffektivitet  
 
Tabell 10 Arealeffektivitet med m2 BTA/hte vil for NMBUs tilfelle gi lite bilde av 
den faktiske aktiviteten som fins på området. NMBU har et totalareal på 195759 
kvm. Arealet på 149282kvm (bygg på Ås og i Sandnes, uten boliger og 
feltstasjoner) inkluderer en rekke energikrevende arealer som blant annet 
laboratorierelaterte arealer (16576,96kvm), dyrerelaterte arealer (12923,27kvm) og 
veksthusarealer (2808,82kvm), samt arbeidsplasser (23485,26kvm), 
undervisningsarealer (13996,63kvm), andre studentarealer (34905,14kvm) og 
diverse drift og hygienerom (44491,99kvm). Dyrerelaterte arealer består her av 
fjøs for blant annet storfe, hest, gris, høner, geit, sau m.m. Vi har ikke like eksakt 
oversikt for Veterinærhøgskolens arealer som skal fases ut høsten 2020, men det 
er verdt å merke seg at arealet i tillegg til kontorer og undervisningsrom i stor grad 
består av dyreklinikker for små og store dyr, staller, dyrerom og laboratorier. Det 
er også verdt å merke seg at Veterinærhøgskolen har betydelig andel rom som er 
spesialtilpasset for å ta inn store dyr inn i bygningene.  
 
NMBU har en egen Campusplan hvor målet er 9 % arealeffektivisering av 
bygningsmassen innen 2023 med utgangspunkt i 1.1.2014, selv om antall ansatte 
og studenter øker. Så selv om NMBU har redusert antall kvadratmeter de senere 
årene, vil m2 BTA/hte antyde et relativt høyt arealforbruk i sektoren og vil 
sannsynligvis ikke endre seg betydelig i årene fremover. 
 
3.6.2. Oppføring av ny bygningsmasse, rehabilitering og ombygging  
 
Tabell 11 Oppføring av ny bygningsmasse og rehabilitering er vi usikker på hva 
skal bidra med av informasjon. Byggeprosjekter varierer fra år til år og noen er 
interne og andre via Statsbygg (se pkt 3.2.2.). Punktet i seg selv er greit, men vi er 
usikker på relevans som indikator. 
 
3.6.3. Ombruk og resirkulert innhold i materialer  
 
Ombruk er lite i bruk i byggebransjen i dag. Det er vanskelig å få dette til og 
samtidig tilfredsstille alle forskriftskrav. Her er det også viktig å skille mellom de 
byggene som Statsbygg restaurerer/bygger og de vi har ansvar for selv. 
Indikatoren og indikatorenheten er svært vanskelig å bruke i praksis (tabell 12) og 
det er vanskelig å få gode miljøtall i eldre bygg og med eldre materialer.  Vi vil 
anbefale en kvalitativ beskrivelse. Det må bygges opp databanker for dette slik at 
det er mulig å gjennomføre i praksis.  
 
3.6.4. Klimagassberegninger for nye bygg  
 
Nye bygg er relativt sjelden i sektoren og de leveres i så fall av Statsbygg og dette 
må da i så fall være noe de utfører. Vi anbefaler at det lages et prosjekt som kan 
bidra til at disse beregningene kan gjøres på en enklere måte enn i dag. 
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3.7. Energi  
3.7.1. Energiforbruk og -produksjon 
 
NMBU kjøper opprinnelsesgaranti på strømmen som brukes. Ved å bidra til 
markedet med opprinnelsesgarantier reduseres NMBUs klimagassutslipp fra 
elektrisitet med 10.900 tonn CO2. Det er lagt inn et betydelig arbeid og gode 
rutiner på overvåking av energi- og vannforbruk ved bruk av et energi-
oppfølgingssystem (EOS). Det er ulik bruk av opprinnelsesgaranti mellom 
universitetene i sektoren. NMBU har vært pådriver for å få på plass 
fjernvarmeanlegg og universitetet og bebyggelse i Ås sentrumsområde varmes opp 
med fornybar energi i form av skogsflis. Dette er tiltak som ikke vil komme frem 
med de foreslåtte indikatorene.  
 
NMBUs svar i tabell 14 vil på grunn av aktiviteter som beskrevet over være 
betydelig høyere enn for mange andre institusjoner i sektoren. Både gårdsbruk og 
drivhus krever betydelig mer energi enn de fleste andre typer bygg.  Tabell 14 
Totalt energiforbruk per energibærer og per hovedformål bør kuttes ned og det 
bør lages regnskap for det som har størst innvirkning på klima- og miljø i CO2 

ekvivalenter. 
 
Kunnskapsdepartementet kan vurdere å lage et fond ala klimasatsmidler i 
kommunal sektor som det kan være mulig å søke på, for å investere i sol-, 
termiske- eller vindprosjekter.  
 
3.7.2. Effektuttak  
 
Tabell 16 gir liten mening og vi er usikker på hvordan dette kan måles i praksis og 
rapporteres på en god måte.  
 
3.7.3. HFK-utslipp fra kjøleanlegg  
 
De tradisjonelle HFK-kuldemediene (hydrofluorkarbon) skal ut av markedet som 
følge av EUs F-gass-forordning. NMBU har brukt betydelige ressurser på å bytte 
ut kuldemedier med høy GWP. Det er på nåværende tidspunkt ikke mulig å bytte 
ut våre anlegg med naturlige kuldemedier. Indikatorenheten i % i tabell 17 vil gi 
liten informasjon om faktisk klima- eller miljøpåvirkning. 
 
3.8. Økologi  
 
NMBU har 1546 dekar skog hvor av 1104 dekar disponeres til vanlig skogsdrift. 
Skogen preges av høy løvskogandel med dominans av bjørk, men det fins også 
betydelig andel av varmekjære løvtrær, spesielt ask. I tillegg til stor park, gårdsbruk 
og friland for planteproduksjon. Det fins allerede nasjonale databaser (Naturbase 
og Artsdatabasen) som NMBUs ansatte og studenter har bidratt betydelig til i Ås 
gjennom sin undervisning og forskning. NMBU stiller derfor spørsmål ved 
hvorfor universitetene skal utvikle sitt eget system på dette området.  Det står 
også «De neste fire påfølgende år kan institusjonens egne biologer rapportere inn 
data». Våre forskere har allerede mange arbeidsoppgaver og det vil ikke være 
mulig å pålegge de å rapportere og kartlegge dette. Dette vil kreve omfattende 
bruk av konsulenter for å bygge opp en slik egen database, hvor vi er usikker på 
om tid og ressursbruk står i forhold til resultatet. En slik indikator vil slik vi ser 
det, generere svært mye arbeide og sannsynligvis gi liten effekt. Bare det å definere 
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hvordan man skal måle et slikt bidrag vil ta enorm mye tid.  Det må spesifiseres 
hva en slik tabell skal bidra med. Det må også brukes betydelige ressurser på å 
holde dette oppdatert samt skrive rapporten som er foreslått under dette punktet. 
Tabell 18 Økologi vil for NMBUs sitt vedkommende bli en veldig omfattende 
jobb og vi foreslår at den utgår i sin helhet.  
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