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Naturen er vigtig, fordi...

 ✖ Biodiversitet danner grundlag for alt liv på jorden. 

 ✖ Tab af biodiversitet betyder tab af de livsvigtige funktioner, som vores samfund er afhængig af.

 ✖ Økosystemer og jordbunden absorberer kulstof og hjælper os med at begrænse virkningerne af 
klimaforandringer. 

Biodiversitet er de mange forskellige livsformer på jorden. Dette væv af levende organismer er 
vores livsmiljø, der sørger for at rense det vand, vi drikker, bestøve vores afgrøder, rense den luft vi indånder, 
regulere klimaet, holde jorden frugtbar, forsyne os med medicin og levere de grundlæggende byggesten til 
industrien.

Økosystemer er med til at vedligeholde vores livsopretholdende system.  Når vi ødelægger 
biodiversitet, ødelægger vi dette system og saver den gren af, vi sidder på. Skadede økosystemer er 
mere skrøbelige og har begrænset kapacitet til at håndtere ekstreme fænomener og nye sygdomme. 
Velafbalancerede økosystemer beskytter os derimod mod uforudsete katastrofer, og når vi bruger dem på 
en bæredygtig måde, tilbyder de mange af de bedste løsninger på presserende udfordringer.

Vi har brug for økosystemer og biodiversitet af mange grunde. I tillæg til deres iboende værdi og 
de ikke-materielle ting, såsom åndelig berigelse og æstetisk værdi, er økosystemer grundlaget for alle 
økonomier og samfund. De skaber den kritiske infrastruktur, der understøtter vores velstand og eksistens.

Tab af biodiversitet er farligt. Dette tab er... 

 ✖ et klimaspørgsmål, fordi ødelæggelse af og skade på økosystemer og jordbunden accelererer global 
opvarmning

 ✖ et erhvervsmæssigt spørgsmål, fordi naturkapital forsyner industrien med væsentlige ressourcer

 ✖ et sikkerhedsspørgsmål fordi tabet af naturressourcer, især i udviklingslande, kan føre til konflikter. 

 ✖ et spørgsmål om fødevaresikkerhed, fordi bestøvere og jordbundsorganismer spiller en vigtig rolle 
i vores fødevaresystem.

 ✖ et sundhedsspørgsmål, fordi naturen forbedrer luftens, vandets og jordens kvalitet, og den reduce-
rer udsættelse for forurenende stoffer og køler vores byer ned. 

 ✖ et etisk spørgsmål, fordi tab af biodiversitet skader de fattigste allermest, hvilket øger uligheden, og

 ✖ et generationsspørgsmål, fordi vi berøver vores efterkommere grundlaget for et tilfredsstillende liv.

 ✖ et moralsk spørgsmål, fordi vi ikke bør ødelægge den levende planet, og

Naturen understøtter alle FN’s 
Verdensmål for Bæredygtig 
Udvikling: 

... den understøtter samfundet, 
og den er grundlaget for vores 
økonomi.

Billede fra https://www.stockholmresilience.org/images/18.36c25848153d54bdba33ec9b/1465905797608/
sdgs-food-azote.jpg

https://www.stockholmresilience.org/images/18.36c25848153d54bdba33ec9b/1465905797608/sdgs-food-azote.jpg
https://www.stockholmresilience.org/images/18.36c25848153d54bdba33ec9b/1465905797608/sdgs-food-azote.jpg
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Vi mister naturen som aldrig før...

 ✖ Menneskelig aktivitet har skubbet planeten ud i en masseudryddelse, hvor en million arter er i fare 
for at uddø.

 ✖ Mellem år 1970 og 2014 faldt den globale bestand af vilde dyr og planter med 60 %.

 ✖ Biodiversiteten under og over jorden er i tilbagegang i alle regioner i et hidtil uset tempo.

 ✖ Dette tab er tæt forbundet med klimaforandringer, og det er del af en generel økologisk krise. 

Udryddelsesraterne på hele jorden er nu ca. 100-1 000 gange større end før, der var mennesker 
på jorden. Dette er den største udryddelse, siden dinosaurne forsvandt. Der er sket en nedgang i bestanden 
af omkring 42 % af de landdyr og plantearter, som man kender til i løbet af det seneste årti.  

Tropiske skove ødelægges med stor hastighed og i et omfang svarende til Grækenlands størrelse 
hvert år. Disse skove er hjemsted for den største biodiversitet på planeten. Globale skovområder dækker 
nu kun 68 % af det område, de dækkede før industrialiseringen.

Hvis de globale temperaturer stiger med 2° C, vil tropiske koralrev forsvinde, hvilket vil ødelægge 
eksistensgrundlaget for en halv milliard mennesker.

Jordbunden rummer en forbløffende mangfoldighed. 25-30 % af alle arter på jorden lever i jordbunden i hele 
eller dele af deres liv. Jordbundens biodiversitet påvirkes kraftigt af menneskelig aktivitet. Jordforringelse 
i og uden for EU forringer i stadig højere grad biodiversiteten og økosystemernes forsyning af rent vand og 
næringsrige fødevarer, CO2-opsamling eller beskyttelse mod erosion.

Nedgangen i insektbestande er særligt opsigtsvækkende. Insekter er vigtige, fordi de er føde for 
større dyr såsom fugle, flagermus, krybdyr, padder og fisk. Hvis denne føde fjernes, vil alle disse dyr sulte 
ihjel. Insekter har også vigtige funktioner såsom bestøvning, skadedyrsbekæmpelse og genanvendelse af 
næringsstoffer.

I 2018 viste et studie fra Puerto Rico et tab af biodiversitet på mellem 78-98 % for leddyr, som fouragerer 
på jorden og har holdt til i trætoppene siden 1980’erne og en årlig nedgang på omkring 2,5 %. Lignende 
nedgange ses blandt fugle, frøer og firben som direkte følge heraf. 

I 2019 konkluderede man ved en gennemgang af 73 historiske rapporter om nedgang i insektbestande, at 
den nuværende hastighed i nedgangen kan medføre, at 40 % af verdens insektarter vil uddø inden for de 
næste få årtier.

Havene er også ramt. Der er nu flere end 400 døde zoner i verdenshavene, og dette er overvejende et 
resultat af kunstgødning, der strømmer ud i havene.

Vådområder i Vest-, Central- og Østeuropa er halveret siden 1970, og 71 % af fiskearterne og 60 % af 
padderne har været i tilbagegang i løbet af det seneste årti. I Vest- og Centraleuropa og i de vestlige dele 
af Østeuropa er mindst 37 % af ferskvandsfiskene og omkring 23 % af padderne nu udryddelsestruede.

Links:

https://ipbes.net/news/ipbes-global-assessment-preview
EU’s Rødliste over træer https://www.iucn.org/news/species/201909/over-half-europes-endemic-trees-face-
extinction
Tysk insektstudie (Hallmann et al., 2017).
Puerto Rico-studie (Lister and Garcia, 2018)
Britisk studie https://www.somersetwildlife.org/sites/default/files/2019-11/FULL%20AFI%20REPORT%20
WEB1_1.pdf
Studie fra 2019 https://www.insect-respect.org/fileadmin/images/insect-respect.org/Rueckgang_der_
Insekten/2019_Sanchez-Bayo_Wyckhuys_Worldwide_decline_of_the_entomofauna_A_review_of_its_
drivers.pdf

 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320718313636

https://urldefense.com/v3/__https:/www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/arthropod__;!NW73rmyV52c!RICDUCR5-bAXOwbKUCRG3Ib9-mvP-Nppxox_sgqo-d7BY6SoYOnTLSic-O9OhsWfxEO3-0UIkA$
https://ipbes.net/news/ipbes-global-assessment-preview
https://www.iucn.org/news/species/201909/over-half-europes-endemic-trees-face-extinction
https://www.iucn.org/news/species/201909/over-half-europes-endemic-trees-face-extinction
https://urldefense.com/v3/__https:/www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320718313636*bb0570__;Iw!NW73rmyV52c!RICDUCR5-bAXOwbKUCRG3Ib9-mvP-Nppxox_sgqo-d7BY6SoYOnTLSic-O9OhsWfxEO6gwkxhw$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320718313636*bb0780__;Iw!NW73rmyV52c!RICDUCR5-bAXOwbKUCRG3Ib9-mvP-Nppxox_sgqo-d7BY6SoYOnTLSic-O9OhsWfxEM6tbCYYQ$
https://www.somersetwildlife.org/sites/default/files/2019-11/FULL%20AFI%20REPORT%20WEB1_1.pdf
https://www.somersetwildlife.org/sites/default/files/2019-11/FULL%20AFI%20REPORT%20WEB1_1.pdf
https://www.insect-respect.org/fileadmin/images/insect-respect.org/Rueckgang_der_Insekten/2019_Sanchez-Bayo_Wyckhuys_Worldwide_decline_of_the_entomofauna_A_review_of_its_drivers.pdf
https://www.insect-respect.org/fileadmin/images/insect-respect.org/Rueckgang_der_Insekten/2019_Sanchez-Bayo_Wyckhuys_Worldwide_decline_of_the_entomofauna_A_review_of_its_drivers.pdf
https://www.insect-respect.org/fileadmin/images/insect-respect.org/Rueckgang_der_Insekten/2019_Sanchez-Bayo_Wyckhuys_Worldwide_decline_of_the_entomofauna_A_review_of_its_drivers.pdf
https://urldefense.com/v3/__https:/www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320718313636__;!NW73rmyV52c!RICDUCR5-bAXOwbKUCRG3Ib9-mvP-Nppxox_sgqo-d7BY6SoYOnTLSic-O9OhsWfxENsJjf0Zg$
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Virkningerne af tab af biodiversitet er allerede en realitet

 ✖ Mange af de opgaver, naturen løser for os, er i tilbagegang på grund af faldet i biodiversitet. 

 ✖ Disse omfatter vedligeholdelse af levesteder, bestøvning, regulering af ferskvandsmængden og fer-
skvandskvaliteten, jordbundsdannelse, regulering af oversvømmelser og kulstofbinding. 

Verden har i følge Verdensnaturfonden mistet 60 % af alle bestande af vildtlevende hvirveldyr 
siden 1970. Det er mere end halvdelen af alle fugle, pattedyr, krybdyr, padder og fisk i løbet af bare 50 år.

En stor del af dette tab sker uden for Europa. Derfor registrerer vi det ikke altid. Mellem 30-50 % af 
alle mangrover er døde eller er fjernet i løbet af de sidste 50 år, og næsten 50 % af alle koralrev er blevet 
ødelagt. Men der er også sket store tab i Europa. I Tyskland viste et studie i 2017 en nedgang på 76 % i 
flyvende insektbiomasse i fredede områder siden 1990, et tab på næsten 3 % om året.

Hvis vi ikke skifter spor, vil hele menneskeheden blive berørt. Vi har brug for dybdegående og 
gennemgribende forandringer for at standse tabet af biodiversitet over og under jorden og at holde op med 
at skade naturen. På nuværende tidspunkt kommer de mennesker, der er mest berørt, fra landbrugssamfund 
i udviklingslande, som er direkte afhængig af naturen for at dække deres daglige behov. Men de mulige 
effekter er meget mere vidtrækkende.

Det handler ikke kun om at miste vilde dyr og planter. Når vi mister biodiversitet, mister vi økosystemydelser 
— de ting naturen gør gratis for os. En fjerdedel af jordens fattige og over 90 % af dem, der lever i ekstrem 
fattigdom, er afhængig af skove som eksistensgrundlag — og alligevel er tropiske skove en af de største 
hotspotområder for tab af biodiversitet.

I udviklingslandene, hvor den samlede værdi af produktionen af vegetabilske landbrugsprodukter er tredoblet 
siden 1970, er naturens andre bidrag, såsom organisk kulstof i jorden og forskellige bestøverarter, faldet. 
Dette viser, at disse kortsigtede gevinster for produktiviteten ikke er bæredygtige.

Jordforringelse har allerede nedbragt produktiviteten af næsten en fjerdedel af den globale jordoverflade. 
Vilde bestøvere er i drastisk tilbagegang, hvad angår diversitet og righoldighed, og mange af dem er nu tæt 
på at uddø. I følge EU’s Rødliste over træer er over halvdelen af Europas endemiske træarter i fare for at 
uddø.

Se https://www.iucn.org/tags/work-area/red-list

https://wwf.panda.org/knowledge_hub/all_publications/living_planet_report_2018/

https://urldefense.com/v3/__https:/www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/arthropod__;!NW73rmyV52c!RICDUCR5-bAXOwbKUCRG3Ib9-mvP-Nppxox_sgqo-d7BY6SoYOnTLSic-O9OhsWfxEO3-0UIkA$
https://www.iucn.org/tags/work-area/red-list
https://wwf.panda.org/knowledge_hub/all_publications/living_planet_report_2018/
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Disse konsekvenser vil blive værre, hvis udviklingen fortsætter

 ✖ Tab af biodiversitet skaber en dominoeffekt, hvor det, at den ene art uddør leder til, at den næste art 
også uddør, hvilket fører den næste osv.

 ✖ Op mod 5 milliarder mennesker står over for vandforurening og utilstrækkelig bestøvning til er-
næring på grund af fremtidige scenarier med arealudnyttelse og klimaforandringer.

 ✖ Når vi skader vores økosystemer, pumper de kulstof ud i stedet for at lagre det. Disse »tilbagekob-
lingssløjfer« forstærker klimaændringsprocessen.

Tab af biodiversitet gør det umuligt at leve op til FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling. Vi 
ser allerede, at 44 af de mål, der vedrører fattigdom, sult, sundhed, vand, byer, klima, nedbrydelse af havene 
og jordforringelse, undermineres af væsentlige negative tendenser i naturen og dens bidrag til mennesker.

En af de største bekymringer i forbindelse med klimaændringer og tab af biodiversitet 
er eksistensen af tippepunkter. Det er kritiske tærskler, som aldrig skulle have været nået, fordi 
overskridelsen af et tippepunkt kan medføre pludselige ændringer, som kan forskyde et system, så det 
kommer ud af balance. Disse forskydninger er svære eller umulige at vende, og de kan have drastiske 
negative indvirkninger. Et eksempel på dette er sammenbruddet af Newfoundlands torskefiskeri i 1990’erne, 
hvor biomassen af torsk faldt drastisk til en procent af, hvad bestanden tidligere havde været på grund af 
vedvarende overfiskeri. Bestanden ventes ikke at komme sig før 2030.

Man har udpeget en række tippepunkter for det globale miljø, herunder det grønlandske isdække, 
alpine gletschere, ørkendannelse og koralrev. Disse tippepunkter kan være punkter, hvorfra der ingen vej er 
tilbage — det punkt, hvor selvforstærkende tilbagekoblingssløjfer begynder med dertil følgende risiko for et 
miljøsammenbrud.

Næsten en tredjedel af alle revdannende koraller, hajer og beslægtede arter og mere end en tredjedel af 
havpattedyr er nu udryddelsestruede.

Tab af biodiversitet er en underliggende årsag til konflikter og migration, som påvirker vitale interesser 
i alle samfund. Og det er meget dårligt for erhvervslivet. I følge World Economic Forums årlige rapport 
over globale risici er naturlige kapitalkomponenter som luft, vand, jord og biodiversitet blandt de mest 
sandsynlige og mest indgribende risici, som bringer vores økonomi og samfund i fare.

Den amerikanske biolog Paul Ehrlich har sammenlignet tabet af arter med tilfældigt at fjerne nitter fra 
vingen på et fly. Flyet kan måske fortsætte med at flyve et stykke tid, men på et eller andet tidspunkt sker 
der en katastrofal fejl.

MEN — der er stadig håb! Der er stadig tid til at vende udviklingen i tab af biodiversitet og til at holde 
klimaændringerne på et håndterbart niveau. Men det kræver, at vi handler hurtigt og i stor målestok! Tiden 
er vores største udfordring. I følge IPCC’s seneste særlige rapporter vil de næste 10 år være afgørende.

Links

World Economic Forum Global Risk Report 2020 https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-
report-2020 

Europas miljø - Tilstand og fremtidsudsigter 2020 (SOER), European Environment Agency: https://www.eea.
europa.eu/publications/soer-2020

https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020
https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020
https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020
https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020
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Men gør det virkelig nogen forskel?

 ✖ Menneskeheden har siden 1970’erne hvert år brugt flere ressourcer end jorden kan producere.

 ✖ Det ville kræve mere end 1,6 jordkloder at opfylde de krav, vi stiller til naturen hvert år.

 ✖ Op til 300 millioner mennesker har allerede højere risiko for at blive ramt af oversvømmelser og 
orkaner på grund af tab af levesteder i kystegne og kystbeskyttelse.

Vores kollektive indvirkning på naturen er uden sidestykke i planetens historie. Menneskers 
aktivitet har nu betydeligt ændret tre fjerdedele af landmiljøet og to tredjedele af havmiljøet. I 2019, lå 
Earth Overshoot Day den 29. juli. Det er den dag på året, vi allerede har brugt alle de ressourcer, jorden kan 
nå at genoprette på ét år.

Mere end en tredjedel af jordens overflade og næsten tre fjerdedele af jordens ferskvandsressourcer 
anvendes nu til planteavl eller animalsk produktion.

Tab af biodiversitet betyder, at man mister muligheder i fremtiden såsom muligheden for at 
udvikle nye lægemidler. Omkring 70 % af kræftlægemidler er enten naturprodukter eller syntetiske 
produkter med inspiration i naturen, og 4 milliarder mennesker er primært afhængige af naturmedicin. 
Tab af biodiversitet betyder tab af utallige lægemidler, før de nogen sinde bliver opdaget, hvilket er et 
uigenkaldeligt tab for menneskeheden.

Det betyder også noget på det personlige plan. Naturen har en forebyggende og genoprettende virkning på 
helbredet. Regelmæssig kontakt med naturen kan mindske stress og fremme fysisk aktivitet, hvilket har en 
positiv indvirkning på humør, koncentration og sundhed, og det sænker de risici, der er i forbindelse med 
manglende fysisk aktivitet. De seneste rapporter fra CBD og WHO bekræfter, at sunde økosystemer bør ses 
som en grundlæggende søjle i omkostningseffektive sundhedsydelser.

Selv Europas landbrugssystem er blevet en væsentlig drivkraft for tab af biodiversitet. Den omfattende 
brug af pesticider og kunstgødning, jorderosion og udskiftningen af skove med blandet bevoksning med 
plantager, har alle en negativ betydning for Europas økosystemer. Når jorden bliver udpint, bliver den mindre 
frugtbar, kræver flere kemikalier og mister sin kapacitet til at holde på vand og kulstof. Det betyder igen, at 
oversvømmelser bliver mere hyppige og mere voldsomme, og det bidrager til udledningen af drivhusgasser.

Samtidig med det pres, som vores fødevaresystem lægger på vores vand, økosystemer og biodiversitet, 
går omkring en tredjedel af alle de fødevarer, der produceres i verden, til spilde. Dette spild udgør omkring 
1,3 mia. ton hvert år. I EU bliver ca. en femtedel af vores fødevareproduktion tabt eller går til spilde. Det 
svarer til 88 mio. ton mad til en værdi af 143 mia. EUR.

Links 

Biodiversitet og sundhed  https://www.cbd.int/health/stateofknowledge/

Overshoot Day https://www.overshootday.org/

https://www.cbd.int/health/stateofknowledge/
https://www.overshootday.org/


8

Så hvorfor taber vi biodiversitet?

 ✖ Tab af habitater, overudnyttelse, klimaændringer, forurening og invasive fremmede arter bidrager 
alle til tab af biodiversitet.

 ✖ Men den underliggende årsag er ubæredygtige menneskelige aktiviteter.

 ✖ Vores efterspørgsel efter nye ressourcer er drivkraften bag skovrydning, ændringer i planer over ud-
nyttelse af jorden og ødelæggelse af naturlige levesteder over hele verden.

Hovedårsagen til klimakrisen og den økologiske krise er ubæredygtige forbrugs- og 
produktionsmønstre. Den samlede virkning af en økonomisk model, hvor vi designer, producerer, bruger 
og smider væk i stedet for at genbruge og genanvende, har utilsigtede bivirkninger. 

Udvinding og forarbejdning af materialer, brændstoffer og fødevarer er årsagen til 90 % af 
tabet af biodiversitet og til halvdelen af alle udledninger af drivhusgasser i følge det internationale 
ressourcepanel.

Vores økonomiske forbrugsmodel betyder ofte, at politiske cyklusser og offentlige og finansielle institutioner 
fokuserer på kortsigtede problemer og ignorerer de bredere følgevirkninger på langt sigt.

Klimaændringer har allerede en indvirkning på tabet af biodiversitet og interagerer med andre 
drivkrafter og forværrer dem. De vil sandsynligvis også øge virkningerne af de andre årsager til tab af 
biodiversitet i fremtiden. Disse virkninger vil blive endnu mere markante i takt med at temperaturen 
fortsætter med at stige.

I Europa er hovedårsagen til tabet af biodiversitet ændringen af arealudnyttelse. Land- og 
skovbrugsdrift er blevet mere intensiv med brug af flere kemiske tilsætningsstoffer, mindre plads mellem 
marker og færre plantesorter. De færre plantesorter betyder f.eks. væsentlig færre insekter og følgelig færre 
fugle. Produktionsbundne subsidier og tilskyndelse til kvantitet over kvalitet er også en faktor.

Byer og byområder er også vokset i meget høj grad, hvilket har skabt en tillukning af jorden og efterladt 
mindre plads til naturen. Og når landbrugsjord og byudvikling ikke efterlader nogen plads til naturen, er 
resultatet et tab af biodiversitet. Mange borgere og virksomheder er ikke klar over i hvor høj grad, vores 
samfund er afhængigt af biodiversitet. Brugen af BNP som den primære målestok for økonomisk udvikling 
kan også stå i vejen for at få et overblik over det fulde omfang af vores indvirkning på miljøet.

Links

https://sdg.iisd.org/news/global-outlook-highlights-resource-extraction-as-main-cause-of-climate-change-
biodiversity-loss/

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27518/GRO_2019_SPM_
EN.pdf?sequence=1&isAllowed

https://sdg.iisd.org/news/global-outlook-highlights-resource-extraction-as-main-cause-of-climate-change-biodiversity-loss/
https://sdg.iisd.org/news/global-outlook-highlights-resource-extraction-as-main-cause-of-climate-change-biodiversity-loss/
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27518/GRO_2019_SPM_EN.pdf?sequence=1&isAllowed
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27518/GRO_2019_SPM_EN.pdf?sequence=1&isAllowed
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Fortæl mere om forbindelsen til klimaændringer

 ✖ Hvad angår indvirkninger er den globale biodiversitetskrise lige så alvorlig som klimaændringerne.

 ✖ Tabet af biodiversitet og klimakrisen er ikke bare forbundne — de forstærker hinanden.

 ✖ Beskyttelse af biodiversitet og genoprettelse af økosystemer er dog en fremragende metode til at 
modvirke konsekvenserne af klimaændringerne.

Klimaændringerne er katastrofale. Som det fremgår af et interinstitutionelt studie foretaget af ESPAS 
for EU’s institutioner, vil klimarelaterede beslutninger ikke kun være bestemmende for vores økonomiers og 
samfunds fremtid, men de vil også være bestemmende for menneskehedens fremtid som art.

For at gøre det endnu værre er biodiversiteten stærkt påvirket af klimakrisen. I tillæg til dens konsekvenser 
for menneskers velfærd gør klimaændringerne økosystemerne mere skrøbelige, og de intensiverer 
virkningerne af andre drivkrafter for tab af biodiversitet, herunder tab af habitater og fragmentering, 
forurening, overudnyttelse og invasive fremmede arter.

Klimaændringer forårsager allerede dramatiske forandringer i polarområder og havområder, og forårsager 
en stigning i naturbrande og temperaturer til stor skade for vilde dyr og planter i takt med, at habitater i 
polarområderne ændrer sig, og kontinenterne brænder. Vores have absorberer mere end 90 % af jordens 
overskudsvarme i takt med, at de bliver mindre gunstige for havliv, og udleder mere kulstof i atmosfæren. 
Græsarealer og savanner er ved at blive tabt, udsat for ørkendannelse og forringet hurtigere end alle andre 
habitattyper på planeten på grund af temperaturstigninger.

Samtidig har dette tab af biodiversitet en negativ betydning for klimaet. I stedet for at lagre kulstof i jord 
og biomasse, udleder økosystemerne det tilbage i atmosfæren. Skovrydning øger mængden af kuldioxid i 
atmosfæren, hvilket igen forårsager større tab af biodiversitet.

Tab af biodiversitet og klimaændringer er altså forbundne og indbyrdes afhængige. Vi kan ikke 
håndtere tabet af biodiversitet uden at håndtere klimaændringerne, og vi kan ikke håndtere klimaændringerne, 
uden at vi samtidig håndterer tabet af biodiversitet.

Hvis man skulle se positivt på det, kan konservering og genoprettelse af biodiversitet og økosystemer 
være et vigtigt bidrag til at håndtere klimaændringerne. På den måde vil 30 procent af vores mål for 
modvirkning af klimaændringer kunne nås ved naturbaserede løsninger, såsom at genoprette skove, 
jordbund og vådområder. Ændringer af adfærds- og forbrugsmønstre, såsom overdreven indtagelse af kød, 
ville reducere presset på både biodiversitet og klimaændringer.

»Global trends to 2030« (ESPAS 2019)  
https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/sites/default/files/generated/document/en/ESPAS_Report2019.pdf

Klimaændringer og tab af biodiversitet er to sider af samme mønt:  
https://wwf.panda.org/our_work/climate_and_energy/climate_nature_future_report/

https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/sites/default/files/generated/document/en/ESPAS_Report2019.pdf
https://wwf.panda.org/our_work/climate_and_energy/climate_nature_future_report/
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Er folk klar over dette?

Bevidsthed om vigtigheden af biodiversitet er stadig lav, men stigende.

Studier som IPBES Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services, som blev vedtaget i maj 
2019, og TV-serier som »Den blå planet« hjælper med at rette op på ubalancen.

I en Eurobarometer-undersøgelse med over 27 000 respondenter fra alle medlemsstater, som blev 
offentliggjort i maj 2019, var 95 % af respondenterne enige om, at vi har et ansvar for at værne om naturen, 
og at det er afgørende for at håndtere klimaændringerne. Ca. 93 % var også enige i, at vores sundhed 
og velbefindende bygger på naturen og biodiversiteten. Et voksende antal borgere bliver bevidst om den 
positive rolle, naturen og økosystemerne spiller i forhold til sundhed og fødevaresikkerhed og i forhold til at 
mindske og tilpasse sig til klimaændringerne i tillæg til andre fordele.

Selvom der er momentum omkring biodiversitet blandt forskellige aktører, herunder virksomheder, forskellige 
forvaltningsniveauer eller borgere, er alle stadig ikke enige, når det kommer til, hvorvidt der er et presserende 
behov for at håndtere direkte og indirekte drivkrafter for tab af biodiversitet.

Link til Eurobarometer

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/
surveyky/2194

IPBES-rapport https://ipbes.net/news/ipbes-global-assessment-preview

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2194
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2194
https://ipbes.net/news/ipbes-global-assessment-preview
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Hvordan kan vi stoppe tabet af biodiversitet?

 ✖ Vi har brug for kraftige nedskæringer i kulstofemissionerne, og vi har brug for at opskalere tilgæn-
gelige løsninger.

 ✖ Vi har brug for en ambitiøs global aftale om at standse tabet af biodiversitet på CBD COP 15 i Kina 
næste år, som beskrevet i den europæiske grønne pagt.

 ✖ Den kommende globale biodiversitetsramme efter 2020 skal skabe en genopretning af naturen med 
hurtige og gennemgribende transformerende forandringer.

Videnskabsfolk siger, at de næste 10 år er afgørende. Vi har brug for gennemgribende forandringer 
af den måde, vi lever og driver forretning, fra vores energisystemer og den måde vi udnytter jorden på til 
bygninger, byer, transport og fødevarer, og vi skal nærme os neutralitet i forhold til jordforringelse inden 
2030 og CO2-neutralitet inden 2050 eller tidligere. Den europæiske grønne pagt er EU’s svar på denne krise.

Mange af løsningerne findes allerede, men vi skal bruge dem på mange flere områder og i en langt større 
målestok. Vi har brug for at implementere dem hurtigt, bruge renere energikilder, begrænse skovrydning, 
forbedre arealforvaltningen og skifte til bæredygtigt landbrug.

Vi har brug for at skære drastisk ned på nye CO2-udslip og begynde at fjerne CO2 fra atmosfæren. Fotosyntese 
fra planter og plankton er den bedste teknologi vi har til at fjerne kuldioxid, så vi skal beskytte og genoprette 
økosystemer og stoppe deres tilbagegang. Vi har desuden brug for en omstilling, der ikke lader nogen stå 
tilbage på perronen for at undgå en situation, hvor folk er mere bange for foreslåede tiltag, end de er for 
konsekvenserne af klimaændringerne.

For at kunne tage den globale førerrolle på topmødet i Kina har Europa brug for at overbevise 
sine partnere om, at man allerede er gået ind i kampen for biodiversitet, både i og uden for 
Europas grænser.

Vi har brug for, at hensynet til biodiversitet bliver taget med i politiske beslutninger på alle niveauer fra 
landbrug til nationale planer for energi og transport. Transformering af vores civilisation og økonomi med 
henblik på at gøre den mere bæredygtig vil kræve mere sammenhængende tænkning og en mere holistisk 
tilgang til socialpolitik.

Erhvervslivet er begyndt at indse, at det er afhængigt af naturressourcer til mad, fibre og byggematerialer. 
Økosystemer bestøver afgrøder, filtrerer vandet, hjælper med at nedbryde affald og regulerer klimaet. 
Naturtab har øjeblikkelige omkostninger for virksomheder udtrykt i operationelle risici, kontinuitet i 
forsyningskæder, risici for erstatningsansvar og omdømmerisici, markedsandele og økonomi.

Førende virksomheder anerkender disse risici, men den forståelse de har, er stadig ikke blevet mainstream. 
Her er der ofte ringe viden om, hvordan forretningsmodeller og materialeudvikling er afhængig af natur og 
biodiversitet. Politikkerne skal skabe de rammer, der gør det muligt for virksomheder at tage modeller for 
forbrug og produktion i brug, som understøtter bevarelse og bæredygtigt brug af biodiversitet. En tilgang, 
som er biodiversitetsvenlig vil skabe goodwill over for kunder og dermed nye forretningsmuligheder for alle.

Links

Den europæiske grønne pagt https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_
en.pdf

https://www.newscientist.com/article/2201697-destruction-of-nature-is-as-big-a-threat-to-humanity-as-
climate-change/#ixzz67LcfLAVb

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
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Er der gode eksempler, vi kan følge?

Mange virksomheder anerkender nu vigtigheden af at håndtere, vurdere og gøre rede for deres 
indvirkning og afhængighed af naturkapital og økosystemydelser. De forstår, hvordan det kan hjælpe 
dem med at vurdere finansielle risici og forsyne dem med et omfattende parameter for bæredygtighed for 
det 21. århundrede. 

Fordelene for virksomheder omfatter 

 ✖ langsigtet levedygtighed for forretningsmodeller 

 ✖ omkostningsbesparelser

 ✖ øget operationel effektivitet

 ✖ øgede markedsandele 

 ✖ adgang til nye markeder, produkter og tjenesteydelser 

 ✖ forudsigelige og stabile forsyningskæder og

 ✖ bedre forhold til interessenter og kunder.

Større virksomheder er aktivt involveret i den koalition for naturbaserede løsninger, som var et 
resultat af klimatopmødet i New York i 2019.
Europæiske finansielle frontløbere udvikler metoder til at måle deres indvirkning på 
porteføljeniveau. EU’s erhvervs- og biodiversitetsplatform indeholder en række case studies i og 
udenfor Europa: https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/index_en.htm
Der er mange gode eksempler, som dem, der udformer politikker på miljøområdet, kan 
følge. Målrettede naturbevaringstiltag har ofte vist sig at være effektive i Europa. Lynx pardinus, 
for eksempel, var tæt på udryddelse men er vendt tilbage (fra 52 dyr i 2002 til 327 i 2014). Og i 
Spanien er kejserørnen vokset i bestand fra 30 ynglepar i 1970’erne til mere end 300 par i 2011 
— begge arter via midler fra EU’s LIFE-program. Siden 1992 har EU’s LIFE-fond bidraget med over 
32 mia. EUR til naturprojekter i hele Europa.

Se flere eksempler i Natura 2000-prisuddelingen  
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm

Flere eksempler på LIFE-programmet  
https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm

Flere eksempler på naturbaserede løsninger i Europa kan ses her https://oppla.eu/nbs/case-studies; 
Flere eksempler på globalt plan kan ses her https://nature4climate.org/nbs-case-studies/ 

https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
https://oppla.eu/nbs/case-studies
https://nature4climate.org/nbs-case-studies/


13

Hvad gør Europa for at løse problemet?

 ✖ Den europæiske grønne pagt danner grundlaget for den ambitiøse dagsorden, vi har brug for.

 ✖ Europa er anfører for kampagnen for en ambitiøs aftale i Kina næste år.

 ✖ En ny europæisk strategi til håndtering af tabet af biodiversitet er blevet vedtaget. 

 ✖ EU er en stor støtte og donor i forbindelse med biodiversitetsbeskyttelsesprojekter over hele kloden.

Europas indsats for at standse tabet af biodiversitet over og under jorden indeholder en 
2020-strategi for biodiversitet (Vores livsgaranti, vores naturkapital: EU’s biodiversitetsstrategi frem til 
2020), en 2017 handlingsplan for at forbedre dens implementering (Handlingsplan for naturen, mennesket 
og økonomien), og markant lovgivning såsom fugledirektivet og habitatdirektivet, vandrammedirektivet, 
havstrategirammedirektivet og Natura 2000-nettet af beskyttede områder.

Selvom der har været begrænset succes indtil nu med at stoppe tabet af biodiversitet, kan situationen 
ændre sig med vedtagelsen af en ny strategi. 

Den kommende biodiversitetsstrategi vil indeholde ambitiøse og realistiske forpligtelser. Dens 
kerneelementer er mere naturbeskyttelse, en ambitiøs genoprettelsesplan for naturen for at genoprette sunde 
økosystemer og skabe rammerne for at anspore til gennemgribende ændringer Formålet er at opmuntre 
integration af økosystemer og tjenesteydelser på tværs af alle økonomiske aktiviteter i overensstemmelse 
med princippet om ikke at gøre skade på biodiversitet og klima.

Europa sigter mod, at verdens ledere kan blive enige om en ambitiøs global ramme for 
beskyttelse af biodiversitet. Dette vil svare til Paris-målet på 1,5°. Dette 15. møde i konventionen om 
biologisk mangfoldighed (CBD COP 15) vil gennemgå fremskridtet i forbindelse med verdens nuværende 
mål for biodiversitet og vil hæve ambitionsniveauet for de næste 10 år. 

Det overordnede mål vil være underbygget af nationale tilsagn om, hvordan man vil nå disse mål, effektive 
kontrolmekanismer med henblik på at evaluere og overvåge strategien og passende skridt til finansiering og 
kapacitetsopbygning. Aftalen bør også indeholde ambitiøse og målbare mål, som skal behandle status for 
biodiversiteten, drivkrafter for tab af biodiversitet og vigtige drivkrafter såsom finansiering og bedre viden. 

Internt i Europa, og som del af den nye grønne aftale »New Green Deal«, skal Europa forpligte sig til tre 
principper i en ny biodiversitetsstrategi, herunder at beskytte biodiversitet mod fremtidige skader, at 
genoprette skader hvor dette allerede har fundet sted og sikre, at hensynet til biodiversitet bliver en central 
del af alle andre relevante politikområder. 

På internationalt plan er EU en stor fortaler for biodiversitetsbeskyttelse og bæredygtig anvendelse af 
naturressourcer. EU bruger mere end 350 mio. EUR om året på biodiversitet i udviklingslande via programmer, 
der fokuserer direkte på biodiversitet og programmer, der handler om at mainstreame biodiversitet i andre 
sektorer. F.eks. finansierede EU i 2018 66 beskyttede områder i 27 lande i Afrika syd for Sahara.

Europa har et langsigtet mål om at standse det globale tab af skovdække inden 2030, og at reducere 
skovrydning af tropiske skove med 50 % inden 2020. EU’s frihandelsaftaler indeholder kapitler om handel 
og bæredygtig udvikling med bestemmelser om miljøbeskyttelse, klimaændringer, biodiversitet og skove, 
herunder en forpligtelse til at sikre, at miljøaftaler såsom Parisaftalen og konventionen om biologisk 
mangfoldighed implementeres effektivt.

Links

EU’s nye grønne aftale https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

EU’s biodiversitetsstrategi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0244

The Natura 2000 network – https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm

EU nature legislation – https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm

EU’s handlingsplan https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/
communication_en.pdf

Nogle af EU’s udviklingsprojekter https://ec.europa.eu/europeaid/projects-ground_en

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0244
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/projects-ground_en
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Hvad kan jeg selv gøre?

 ✖ Tal om tab af biodiversitet

 ✖ Vær bevidst om dit forbrug af ressourcer

 ✖ Deltag i en kampagne for at få mere viden og hjælp med at sprede disse idéer

Fortvivl ikke — gør noget! Hvis du begynder med de små ting, vil du finde det nemmere at gå videre 
med mere ambitiøse skridt. Start med at tale om disse problemer med din familie og venner. Tag dem op 
på arbejdspladsen og i skolen. Forskere har påvist, at det kun kræver en lille gruppe dedikerede og fredelige 
individer for at skabe store samfundsændringer — nogle gange ned til 3,5 procent!

Læg pres på de politiske beslutningstagere — breve og e-mails kan have en bemærkelsesværdig effekt. 

Der er masser af muligheder. Begynd med at tænke over dit eget CO2-fodaftryk og hvad du kan gøre for at 
begrænse det. F.eks. sørge for god isolering af dit hjem, nytænke din energiforsyning og i højere grad vælge 
bæredygtige transportformer. Tænk over hvilket tøj, du køber, hvilke stykker tøj du virkelig har brug for, og 
hvor vidt de behøver at være nye. Tænk over dit valg af ferie. Du kan vælge at bruge mere tid ét sted i stedet 
for at besøge mange steder. Og tænk over placeringen af dine penge. Bruger din bank dine investeringer på 
en miljømæssigt ansvarlig måde?

Hold øje med produkter og tjenesteydelser som er mærket med EU’s miljømærke. Det mærke, er en garanti 
for gode miljøpræstationer, som gives til produkter og tjenesteydelser, der lever op til høje miljøstandarder 
gennem hele deres livscyklus.

Når du køber fødevarer, så prøv at vælge lokale varer og sæsonvarer frem for andre varer. På den måde 
skærer du ned på CO2- udslip fra transport og opbevaring. Og hvis du kan, så køb økologisk — økologisk 
mad indeholder færre pesticider, det er normalt friskere, og det er lokalt. Det er også bedre for miljøet, fordi 
økologiske landbrug i sig selv er mere bæredygtige. Og overvej at spise mindre kød — en afbalanceret kost 
er meget bedre for miljøet.

Tænk over dine forbrugsmønstre. Den største del af tabet af biodiversitet kan spores tilbage til vores 
efterspørgsel efter nye ressourcer såsom træ og tekstiler. Er du en del af det problem? Hvis du går ind for 
de fire r’er  — refuse, reduce, repair, recycle (afslå, reducer, reparer, genanvend) — hjælper du allerede med 
at bekæmpe tabet af biodiversitet. 

Links

https://ec.europa.eu/clima/citizens/tips_en

https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/biodiversity_tips/en.pdf

UNEP’s kampagne om bæredygtig livsstil

https://medium.com/disruptive-design/introducing-the-anatomy-of-action-a-unep-x-unschool-
collaboration-to-activate-sustainable-986f2ec847e0

https://ec.europa.eu/clima/citizens/tips_en
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/biodiversity_tips/en.pdf
https://medium.com/disruptive-design/introducing-the-anatomy-of-action-a-unep-x-unschool-collaboration-to-activate-sustainable-986f2ec847e0
https://medium.com/disruptive-design/introducing-the-anatomy-of-action-a-unep-x-unschool-collaboration-to-activate-sustainable-986f2ec847e0
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