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Et rammeverk for å forstå og rapportere på naturrisiko

Taskforce on Nature- related Financial 
Disclosures (TNFD) beta versjon
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Naturen er i ferd med å forsvinne og tapet av natur innebærer

økt risiko for næringslivet og bedriftene som er avhengig av den. 

Mer enn halvparten av verdens BNP er avhengig av natur. Økt fokus 

på naturtap internasjonalt, blant annet gjennom den kommende 

Naturavtalen, og nasjonalt vil bety større forventinger og krav til 

bedrifter. Natur er for eksempel en del av EU taksonomien. 

Deloitte kan hjelpe din bedrift med å sette et ledende eksempel 

og ligge i forkant av kommende krav. 
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1. Definisjoner av begreper og konsepter 

2. Anbefalinger knyttet til rapportering om naturrisiko

3. LEAP-veiledning for å håndtere og analysere naturrisiko

Hva er natur? Definisjoner av begrep og nøkkelkonsepter knyttet til 
natur, som for eksempel naturkapital.

Hvordan rapportere på naturrisiko og muligheter?

En stegvis metode for å analysere naturrisiko og -muligheter

TNFD har laget utkast til et rammeverk som skal hjelpe bedrifter med å analysere naturrisiko slik at 

avhengighet og påvirkning på natur kan inngå i beslutningsprosesser. Beta-versjonen består av tre deler:
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Land, hav, atmosfære 
og ferskvann

Påvirkning & avhengighet Risiko & muligheterHva er ‘natur’?

Naturkapital som en samling 
av miljø- og naturresurser 

og økosystemtjenester

Fysisk, overgangs- og 
systemrisiko og muligheter 
for å stoppe tap av natur

1. Definisjoner av begreper og konsepter
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2. Rapporteringsanbefalinger

TNFD, bygger på de fire pillarene og kategoriene fra Taskforce on Climate- related Financial Disclosures 

(TCFD), og rammeverket skal utvikle anbefalinger i tråd med globale standarder for rapportering, 

samtidig som det gis naturspesifikke råd til alle sektorer. TNFD anbefaler å rapportere om:

Styring:
Styrets og ledelsens 
rolle i å analysere og 
håndtere naturrisiko 
og muligheter

1

Strategi:
Vesentlige faktorer 
som påvirker  
organisasjonens 
forretningsstrategi 
og finansielle 
planlegging

2 Risikostyring:
Prosessen med å 
identifisere, 
analysere og 
håndtere naturrisiko, 
inkludert vesentlige 
faktorer

3

Mål & indikatorer:
Indikatorer og mål, 
for vesentlige 
faktorer, som bidrar 
til oppfølgning, måling 
og håndtering av 
påvirkning og 
avhengighet til natur 
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1. Locate 3. Assess 4. Prepare2. Evaluate 5. Review & repeat

3. LEAP – veiledning for å håndtere og
analysere naturrisiko

En stegvis metode for å håndtere naturrisiko og et veikart som viser hvordan organisasjonen kan 

gjennomføre sin egen analyse av naturrisiko og muligheter. 
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Deloitte gir råd om hvilke 
rammeverk knyttet til natur som er 
nyttige for din organisasjon

Deloitte hjelper deg i arbeidet med naturrisiko

Deloitte veileder deg i jungelen av rammeverk og reguleringer og hjelper din bedrift med å komme 

i gang med arbeidet med naturrisiko og se det i sammenheng med det øvrige bærekraftsarbeidet.

Anders Magnus Løken 

Director| Leder for bærekraftsteamet i Deloitte 
E-post: aloken@deloitte.no

Mobil: +47 926 64 885

Deloitte forbereder 
organisasjonen din på 
rapportering i tråd med TNFD

Deloitte hjelper organisasjonen
din med å analysere og identifisere 
naturrisiko og muligheter

Kontakt meg
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