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Grønn kirke – miljøledelse i praksis 
Den norske kirke vil være en grønn kirke med bred samhandling rundt klima- og 

miljøspørsmål. Miljøledelsesverktøyet Grønn kirke-miljøledelse i praksis har i 2018 

etablere en felles plattform for dette arbeidet for alle kirkens enheter. Dette skal gi 

kunnskap, inspirasjon og hjelp til konkret handling og resultere i målbare utslippskutt 

og mindre miljøbelastning. 

 

Prioriterte områder: 

• Energibruk i, og drift og vedlikehold av kirkebyggene og andre bygninger  

• Bærekraftig gravplassforvaltning, bl.a. med fokus på biologisk mangfold  

• Reisevirksomhet 

 

Grønn kirke-miljøledelse i praksis gir alle kirkens enheter: 

• Et felles og helhetlig miljøledelsesverktøy inkl. rapporteringsverktøy. 

• Rapporteringsverktøyet gir en årlig rapport for rådets årsrapport. 

• Enklere å sette seg konkrete måle for økt miljøresultater. 

• Enklere kommunikasjon i miljøarbeidet internt og eksternt. 

• Et felles og rimelig verktøy for alle kirkens enheter. 

• Internkonsulenter og veiledere som kan gi hjelp og råd. 

Til dette har Den norske kirke inngått et strategisk samarbeid med 
stiftelsen Miljøfyrtårnet (MFT) som er Norges mest brukte 
miljøledelsesverktøy. Verktøyet ivaretar miljøledelse innen områdene 

energibruk  avfall  innkjøp  transport  arbeidsmiljø  HMS.  
 

Dnks miljøledelse er bygd opp etter en konsern-/hovedkontormodell. Det innebærer at 

Kirkerådet fungerer som hovedkontor og overtar ansvar for en del hovedkriterier. Dette 

forenkler miljøarbeidet for de lokale kirkelige enhetene og gir alle kirkens rundt 1600 

enheter tilslutning til ett felles verktøy. Gjennom en felles MFT-portal kan alle enheter 

registrere en individuell kartlegging, handlingsplan og rapportering.   
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Modellen er delt opp i tre nivå: 

a. Sertifiserte Miljøfyrtårn-enheter: 

• Kirkerådet, alle bispedømmekontorene, G19 fellesråd og andre fellesråd på 

frivillig basis. 

• De betaler en årlig avgift til stiftelsen Miljøfyrtårn. 

• Det gis veiledning gjennom prosessen for MFT-sertifisering. 

• Hvert 3. år gjennomføres en resertifisering. 
 

b. Grønne fellesråd (GF): 

• Grønne fellesråd ble lansert i 2018 og nå ønsker kirkevergelaget, Kirkerådet og 

KA at alle fellesrådene tilslutter seg ordningen. Ordningen inneholder omtrent 

halvparten av kriteriene i forhold til vanlig MFT-sertifisering. 

• Ordningen GF er gratis og krever ingen godkjenning. 

• Det gis veiledning på lik linje som ved en full MFT-sertifisering. 
 

c. Grønne menigheter (GM): 

• Eksisterende GM er allerede overført til MFT-portalen. 

• Alle nye GM registrere seg gjennom MFT-portalen. Ordningen er gratis og 

krever ingen godkjenning. 

• Det gis veiledning på lik linje som ved en full MFT-sertifisering. 

 

 

 

Regional grønn kompetanse 

Kompetente veiledere i Kirkerådet og hvert bispedømme skal gi informasjon og veiledning i 

prosessen med registrering og videre oppfølging. Vi ønsker lykke til med lokalt miljøarbeid. 
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