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Förord
2010 beslutade världens länder en plan för att rädda den biologiska mångfalden och därmed förutsättningarna 
för människors välbefinnande på vår planet. Sverige var bland de länder som drev på och bidrog till ambitiösa och 
tydliga mål för arbetet med att bevara, och att motverka drivkrafterna bakom förlusten av, biologisk mångfald. 
Planen är ett politiskt åtagande om vad vi gemensamt kan åstadkomma globalt. Samtidigt som det är en stor ut-
maning att nå Nagoya-målen, har Sverige goda förutsättningar att göra det om kraftfulla åtgärder sätts in i god tid 
före målåret 2020. I denna skrift presenterar vi 100 åtgärder som behöver genomföras för att Sverige ska leva upp 
till åtagandet från Nagoya. En del av åtgärdsförslagen är nya, andra finns förberedda i befintliga utredningsunder-
lag. Vi har målen och vi har medlen – nu behövs den politiska viljan att göra verklighet av Nagoya!

 MIKAEL KARLSSON    HÅKAN WIRTÉN
 Ordförande Naturskyddsföreningen   Generalsekreterare WWF
 

Sammanfattning
I oktober 2010 enades världens länder om en strategisk plan för att skydda biologisk mångfald och ekosystem, 
Nagoya-planen. Planen är kopplad till FN-konventionen om biologisk mångfald och omfattar 20 mål som ska vara 
uppnådda till år 2020, i några fall ännu snabbare. 

Planen och målen syftar till en global kursändring som är absolut nödvändig. Nagoyamötet konstaterade att 
vetenskapen samstämmigt förutser fortsatt omfattande förluster av naturmiljöer och arter om inte nuvarande 
trender bryts. Om utarmningen passerar kritiska trösklar kan konsekvenserna för människan och hennes  
samhällen bli dramatiska.

Sverige är ett av de länder som åtagit sig att leva upp till Nagoya-målen. Flera av målen är mycket tydliga. Värden, 
förluster och vinster av biologisk mångfald ska redovisas i nationalräkenskaperna. Subventioner som är skadliga 
för den biologiska mångfalden ska avskaffas eller förändras.  Skogsmark och jordbruksmark ska förvaltas hållbart 
och så att den biologiska mångfalden bevaras.  Minst 17 procent av alla land- och sötvattensområden och minst 
10 procent av kust- och havsområden ska skyddas. Utrotningen av arter ska stoppas och situationen för arter som 
idag minskar snabbt ska förbättras.

De nationella miljökvalitetsmål som styrt mycket av miljöarbetet i Sverige sedan 1990-talet är otillräckliga i 
förhållande till Nagoya-målen. Vi måste höja ribban rejält.  Nagoya-målen innebär alltså en stor utmaning för 
Sverige, och det kommer att krävas snabba och kraftfulla åtgärder för att nå dem. Exempelvis måste de skyddade 
arealerna av skogar, hagmarker, kustområden och andra naturtyper fördubblas – i vissa fall flerdubblas – om 
vi ska nå målen 17 respektive 10 procent. Det kräver i sin tur resursförstärkningar i mångmiljardklassen över de 
närmaste åren.

Vid det möte i Nagoya som beslutade om målen presenterades studier som visade att det är mycket lönsamt att 
skydda biologisk mångfald. De tjänster ekosystemen levererar till oss människor är värda mångdubbelt mer än 
vad det kostar att förhindra att de skadas eller förstörs.  Kostnaderna för att genomföra Nagoya-planen är inves-
teringar i en infrastruktur som är grunden för ett hållbart samhälle. 

I den här skriften redovisar Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF sin gemensamma syn på vad 
Sverige måste göra för att nå Nagoya-målen. Vi presenterar 100 åtgärdsförslag, med tyngpunkt på det politiska 
planet. Det handlar om beslut som måste fattas eller initiativ som måste tas, i första hand av regeringen, men 
också av myndigheter och i några fall av kommunerna.

Vi har åtta år på oss att nå Nagoya-målen. Det innebär att nästan samtliga åtgärder som vi föreslår brådskar.  
Vi vill ändå lyfta fram tio av våra förslag. Om de genomförs utan dröjsmål ökar våra möjligheter att nå också de 
mest utmanande målen i tid, samtidigt som arbetet med Nagoya-planen får en rivstart. Det skulle också innebära 
en tydlig signal, både på hemmaplan och till det internationella samfundet  att åtagandet från Nagoya måste tas 
på allvar.

Genomför en nationell värdering av ekosystemtjänster. För att utveckla och testa metoder kan man i ett • 
första steg värdera de tjänster som levereras av skyddade områden (inklusive Natura 2000) och av ett 
stort brukat ekosystem, förslagsvis skogen.  (Åtgärdsförslag 5) 

Förändra EU:s jordbrukspolitik så att bidragsmedel kopplas till höga krav på miljöåtgärder. Jordbruks-• 
subventionerna ska gå till miljöstöd och hållbar utveckling. Ersätt dagens direktstöd med stöd till 
kollektiva nyttigheter som rent vatten, minskade klimatutsläpp, stärkt biologisk mångfald och kultur-
miljövärden. (Åtgärdsförslag 10) 

Inför bindande regler om hållbarhetskrav vid offentlig upphandling av varor som kan ha stor påverkan • 
på viktiga ekosystem – som trä, papper, bomull, soja, palmolja, kött, mjölk och fisk.  
(Åtgärdsförslag18) 
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Förändra EU:s fiskepolitik så att bestånden förvaltas genom ekosystembaserade långsiktiga planer på • 
regional nivå, istället för genom årliga kvotförhandlingar. Respektera Internationella Havsforsknings-
rådets (ICES) rekommendationer för hållbar beskattning. (Åtgärdsförslag 27) 

Tillsätt en utredning med uppdrag att ta fram en ny skogspolitik som beaktar Nagoyamålen. Utredning-• 
en bör ta sin utgångspunkt i mångfaldskonventionens  definitioner av skogsekosystem och hållbart 
nyttjande. (Åtgärdsförslag 34)  

Förbättra naturvårdshänsynen enligt skogsvårdslagen. Skärp och förtydliga reglerna. Utveckla metoder • 
för att planera naturvårdshänsynen på landskapsnivå. Inför ett sanktionssystem för att förbättra efter-
levnaden och stärk resurserna för tillsyn och uppföljning. (Åtgärdsförslag 35) 

Skapa en integrerad havsförvaltning för hela Östersjön. Skärp den svenska åtgärdsplanen för att • 
genomföra HELCOMs aktionsplan, EU:s Östersjöstrategi och EU:s marina direktiv. (Åtgärdsförslag 47) 

Stoppa all avverkning av naturskogar med höga biologiska, sociala och kulturella värden. Ge det som • 
återstår av sådana skogar varaktigt skydd. För att nå upp till målet om 17 % måste därutöver även 
skogsområden med högre grad av påverkan skyddas, samtidigt som biologiskt värdefulla skogsmiljöer 
återskapas i stor skala. (Åtgärdsförslag 64) 

Skapa tillräckliga resurser, såväl ekonomiskt som i form av myndighetskapacitet, för att genomföra • 
åtgärdsprogrammen för hotade arter. (Åtgärdsförslag 69) 

Förstärk utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård i statsbudgeten från 2012 års nivå om 5 mil-• 
jarder till 7,5 miljarder kronor från och med 2013. Öka inom denna ram anslaget för biologisk mångfald 
till 4 miljarder kronor per år, samtidigt som programmet för lokal och kommunal naturvård utökas till 
minst 300 miljoner per år. Regeringen bör dessutom driva att EU satsar 3-4,5 miljarder Euro årligen 
för skydd av Natura 2000-områden och att Life-fonden bör uppgå till minst 1 procent av EUs budget.  
(Åtgärdsförslag 63 och 98)

Vägen till Nagoya – en bakgrund
Konventionen om biologisk mångfald

Den internationella konventionen om biologisk mångfald (Convention on Biological Diversity - CBD) antogs vid 
FN:s miljötoppmöte i Rio de Janeiro 1992. I dag har över 190 stater ratificerat konventionen, däribland Sverige.

Konventionen har tre övergripande mål:
–  bevarande av den biologiska mångfalden på tre nivåer: ekosystem, arter och gener  

(genetisk mångfald inom arter).
–  hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden och dess beståndsdelar.
–  rättvis fördelning av de värden som nyttjande av genetiska resurser skapar.

2010-målet – ett misslyckande

År 2002 enades de stater som då antagit konventionen om en strategisk plan för att minska förlusterna av 
biologisk mångfald markant till år 2010, på såväl global som regional och nationell nivå. Konventionens tionde 
partsmöte, i Nagoya i Japan hösten 2010, konstaterade att målet inte nåtts. Pressen på den biologiska mångfalden 
är minst lika hård som tidigare. Utarmningen fortsätter på alla nivåer, i allt väsentligt på grund av mänskliga 
aktiviteter.

Nagoyamötet konstaterade också, att vetenskapen samstämmigt förutser fortsatt omfattande förluster av 
naturmiljöer och arter om inte nuvarande trender bryts. Om utarmningen passerar kritiska trösklar kan kon-
sekvenserna för mänskliga samhällen bli dramatiska.

Nagoya-planen – vision och åtagande

Nagoya-mötet antog en ny strategisk plan för biologisk mångfald. Planens långsiktiga vision är att den biologiska 
mångfaldens värden ska vara erkända, skyddade, restaurerade och klokt nyttjade år 2050.

Nagoya-planen innebär att världens länder åtagit sig att vidta snabba och effektiva åtgärder för att stoppa 
förlusterna av biologisk mångfald, så att världens ekosystem år 2020 är robusta och kan fortsätta att leverera sina 
livsviktiga tjänster, samtidigt som  mångfalden av liv på vår planet säkras.

Uppdraget från Nagoya innebär också att länderna åtar sig att satsa tillräckliga resurser för att nå målen. 
Bevarande av biologisk mångfald måste ges en central plats i de politiska processerna. Beslut som rör biologisk 
mångfald ska fattas på god vetenskaplig grund och försiktighetsprincipen ska tillämpas. 

Ekosystemtjänster och biologisk mångfald

 

Ekosystemen – skogarna, haven, vattendragen och 
jordbruksmarken –  försörjer oss människor med 
en lång rad nyttigheter, till exempel mat, bränsle, 
dricksvatten och syre att andas. Det som ekosystemen 
levererar till nytta för oss människor kallas med ett 
gemensamt begrepp ekosystemtjänster.

Det har gjorts flera försök att beräkna värdet av 
dessa ekosystemtjänster, och hur man än räknar blir 
slutsumman astronomisk. Enbart värdet av insekternas 
arbete för jordbrukssektorn i USA (främst genom pol-
linering och kontroll av skadegörare) har beräknats till 
57 miljarder dollar per år.

Utfiskningen av världshaven innebär att fiskerinärin-
gens årliga intäkter är 50 miljarder dollar lägre än ett 
hållbart fiske skulle ge. Genom att halvera avskognin-
gen  till år 2030 skulle världen kunna undvika skador 
av den globala uppvärmningen till ett värde av 4 000 
miljarder dollar.

Mångfalden av växt- och djurarter är central för 
ekosystemens förmåga att leverera sina tjänster.  En 
enskild art är inte alltid omistlig för ekosystemets funk-
tion, men ju mer den biologiska mångfalden utarmas, 
desto känsligare blir systemet generellt för störningar 
och miljöförändringar.
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Nagoya-planen – 20 mål till 2020
Nagoya-planen innehåller 20 konkreta mål. De flesta ska vara uppnådda 2020, några redan 2015.  
Målen är grupperade under fem strategiska målområden:

De underliggande orsakerna till förluster av biologisk mångfald ska angripas. 

Den biologiska mångfaldens värden ska integreras i strategier och planeringsprocesser för utveckling på alla 
nivåer i samhället. Hur dessa värden utvecklas ska redovisas i nationalräkenskaperna. Åtgärder för att hålla  
användningen av naturresurser inom säkra ekologiska gränser ska vidtas.

Den direkta pressen på den biologiska mångfalden ska minskas och hållbart nyttjande främjas. 

Förlusterna av alla naturliga miljöer ska åtminstone halveras och om möjligt upphöra nästan helt. Hav, sjöar och 
områden som används för skogsbruk, jordbruk och vattenbruk ska förvaltas hållbart och så att den biologiska 
mångfalden bevaras. Utsläppen av föroreningar och näringsämnen får inte skada ekosystemen.

Situationen för den biologiska mångfalden ska förbättras genom skyddsåtgärder. 

Minst 17 procent av alla landområden och minst 10 procent av kust- och havsområden ska omfattas av områdes-
skydd eller motsvarande. Utrotningen av arter ska stoppas.

Allas möjligheter att tillgodogöra sig nyttigheter från  

biologisk mångfald och ekosystemtjänster ska öka. 

Ekosystem som tillhandahåller livsviktiga tjänster, till exempel vattenförsörjning, ska skyddas och restaureras. 
Lokalsamhällens, urbefolkningars, fattigas och särskilt utsatta gruppers behov ska beaktas. 

Genomförandet ska förbättras genom planering. 

Varje land ska anta och börja tillämpa en nationell strategi och aktionsplan för biologisk mångfald senast år 2015. 

I den här skriften kallar vi de 20 målen för Nagoya-målen. I andra sammanhang kallas de ibland Aichi-målen.

Sverige och Nagoya-målen
Sverige har gjort en hel del för att skydda värdefull natur och hotade arter under senare tid. Arealen naturskydd-
ade områden har till exempel vuxit snabbt de senaste 20 åren.

Det kan därför ligga nära till hands att tro att Nagoya-målen inte är någon större utmaning för oss i Sverige. Att vi 
redan klarat av dem, eller att de är inom räckhåll. Kalla fakta visar att det inte är så. I vissa fall är vi på väg åt rätt 
håll och kan klara målen om vi satsar mer och ökar takten. På andra områden pekar fortfarande trenderna åt fel 
håll, mot fortsatta eller ökande förluster av biologisk mångfald.  Där behöver vi tänka om och fatta politiska beslut 
om nya mål och styrmedel.

Att mycket återstår att göra blir än mer uppenbart om vi också beaktar hur vår konsumtion påverkar ekosystem 
och biologisk mångfald på andra håll i världen.  Eftersom Sverige är ett rikt land är vårt ekologiska fotavtryck 
bland de största i världen, räknat per invånare. Vår planet skulle omöjligt kunna försörja mänskligheten om alla 
levde som vi svenskar. De rika ländernas konsumtion är en viktig orsak till de globala hoten mot ekosystem och 
biologisk mångfald.

I den här skriften redovisar Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF sin gemensamma syn på vad 
Sverige måste göra för att nå målen och uppfylla Nagoya-åtagandet. Tyngdpunkten ligger på den politiska nivån: 
vilka beslut måste fattas för att slå vakt om ekosystem och biologisk mångfald på hemmaplan, men också för att 
minska drivkrafterna bakom utarmning och artutrotning i andra delar av världen. Våra 100 åtgärdsförslag är i 
första hand riktade till regeringen och riksdagen. 

Vi har åtta år på oss att nå Nagoya-målen. Det innebär att nästan samtliga åtgärder som vi föreslår brådskar, även 
i de fall planer och redskap redan finns på plats. Där kan och bör vi påbörja eller påskynda arbetet omgående, 
genom att utan dröjsmål tillföra de resurser som krävs. På andra områden krävs utredningar, metodutveckling 
eller lagändringar innan det praktiska genomförandearbetet kan börja. Där är det än mer angeläget att snabbt 
fatta de beslut som krävs för att komma igång, och att sedan driva arbetet effektivt och efter tydliga tidplaner med 
sikte på måluppfyllelse 2020.

De nationella miljömålen
Inriktningen av miljöarbetet i Sverige styrs i hög grad av de 16 nationella miljökvalitetsmålen och de etappmål 
(tidigare delmål) som finns under vart och ett av dem. Miljömålen är ett viktigt verktyg för genomförandet av 
Nagoyamålen i Sverige. Ett av målen “Ett rikt växt- och djurliv” handlar specifikt om bevarande av växter och djur, 
men flera andra mål är också av stor betydelse för biologisk mångfald. Det gäller främst:

- Levande sjöar och vattendrag.  - Hav i balans samt levande kust och skärgård.
- Myllrande våtmarker.   - Levande skogar.
- Ett rikt odlingslandskap.   - Storslagen fjällmiljö.

Under perioden 2001-2010 fanns ett antal delmål under de svenska miljökvalitetsmålen.  För de allra flesta har 
dock målåret 2010 redan passerats, och några nya etappmål har ännu inte beslutats.  

Några av de områden som täcks in av Nagoya-målen finns i de svenska miljömålen bara som preciseringar av 
vilken miljökvalitet som ska råda när målet är uppfyllt. Det gäller exempelvis främmande arter. På andra punkter 
siktar de svenska målen lägre än Nagoya-målen. Det finns också aspekter i Nagoyamålen som nästan helt saknas 
i de svenska målen. De adresserar exempelvis knappast alls drivkrafterna bakom förlusten av biologisk mångfald 
här och i andra delar av världen.

Generellt är alltså våra miljökvalitetsmål ofta vagare och mindre långtgående än Nagoya-överenskommelsen. 
Därför behöver Miljömålsberedningens arbete med att föreslå nya etappmål och åtgärder för de olika miljömålen 
snabbas upp. De nya etappmålen måste bli tillräckligt skarpa, ambitiösa och konkreta så att de säkerställer att vi 
lever upp till Nagoyamålen. Samtidigt behöver regering och riksdag slå fast preciseringar av de övergripande 16 
miljökvalitetsmålen som till fullo uttrycker innebörden i Nagoyaåtagandet.
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Vad måste Sverige göra för att nå  
Nagoya-målen?

Mål 1: 
Senast år 2020 är människor medvetna om värdet av den biologiska mångfalden och om vad de kan göra för 

att bevara den och utnyttja den på ett hållbart sätt.

Var står vi idag?

72 procent av alla svenskar har hört talas om biologisk mångfald, medan 31 procent både känner till begreppet 
och vet vad det betyder. Det är över genomsnittet inom EU, men det finns länder, exempelvis Frankrike och Polen, 
där medvetenheten är större än hos oss. Nästan alla svenskar som känner till begreppet anser att förlusterna av 
biologisk mångfald är ett allvarligt problem på global nivå, men bara 35 procent ser det som ett stort problem 
även i Sverige. 45 procent instämmer i påståendet att den biologiska mångfalden är omistlig för produktionen av 
nyttigheter som mat, bränsle och mediciner.

För att Sverige ska nå Nagoya-målen krävs långsiktiga politiska beslut och betydande satsningar från samhällets 
sida. Det förutsätter i sin tur bred förståelse för den biologiska mångfaldens betydelse och insikt om situationens 
allvar hos allmänheten.

Vad behöver göras?
1.    Ta fram en handlingsplan för att förstärka utbildningen om biologisk mångfald och dess betydelse för hållbar 

utveckling på alla nivåer i utbildningssystemet. Planen bör innefatta:

–  ekonomiskt stöd  till utvecklingsprojekt kring utbildning om hållbar utveckling på skolor.  
–  förändrad lärarutbildning så att blivande lärare får kunskap och färdigheter inom utbildning för hållbar utveck 

 ling, inklusive utomhuspedagogik.
–  utvidgning av Lärarlyftet till att även omfatta ämnesövergripande fortbildning.
–  uppdrag till Skolinspektionen att granska skolornas arbete med hållbar utveckling vid inspektioner.

Mål 2: 
Senast år 2020 är den biologiska mångfaldens värden integrerade i nationella och lokala strategier och plan-
eringsprocesser för utveckling och fattigdomsbekämpning, samt på lämpligt sätt införlivade i nationalräken-
skaper och nationella redovisningssystem.

Var står vi idag?
Sveriges nationalräkenskaper inkluderar varken biologisk mångfald eller andra miljöaspekter, trots att detta 
utretts och diskuterats i många år. En statlig utredning behandlade frågan redan 1991. Senast 2010 tog finans-
departementet fram en rapport på samma tema. Hittills har dock alla ansatser i denna riktning stannat på 
utrednings- eller förslagsstadiet. Det finns ingen samlad redovisning av miljökostnaderna för vår produktion och 
konsumtion.

Vid mångfaldskonventionens partsmöte i Nagoya 2010 presenterades FN-rapporten “The Economics of  
Ecosystems & Biodiversity” (TEEB). Rapporten argumenterar kraftfullt för att ekosystemtjänster ska värderas 
i ekonomiska termer och integreras i räkenskaperna för bland annat stater. I januari 2012 gav regeringen, med 
hänvisning till bland annat TEEB, Naturvårdsverket i uppdrag att sammanställa information om viktiga ekosys-
temtjänster och att identifiera faktorer som påverkar dem. Uppdraget omfattar dock inte kvantifieringar eller 
förslag till beräkningsmetoder, och är därför otillräckligt för att hjälpa Sverige att leva upp till målet. Alla värden 
är dock inte lämpliga eller möjliga att kvantifiera i monetära termer.

Preliminära siffror från EU-kommissionen visar, att samhällsnyttan av Natura 2000-områdena uppgår till  
200–300 miljarder Euro per år, främst i form av ekosystemtjänster, men också genom att de skapar flera miljoner 
arbetstillfällen. Kostnaderna beräknas till omkring 6 miljarder. Siffrorna illustrerar vikten av att inte bara inklud-
era kostnader utan också nyttan av att skydda biologisk mångfald i samhällsekonomiska analyser.

Vad behöver göras? 
4.   Gör en värdering av förlusterna av biologisk mångfald i Sverige, så långt som möjligt i monetära termer, och ta 

fram förslag på hur dessa förluster kan begränsas med bättre regelverk och prissättning. 

5.   Genomför en nationell värdering av ekosystemtjänster. För att utveckla och testa metoder kan man i ett första 
steg värdera de tjänster som levereras av a) skyddade områden (inklusive Natura 2000) och b) ett stort brukat 
ekosystem, förslagsvis den svenska skogen. 

Foto: Ola Jennersten

Foto: Britta Kasholm-Tengve

2.   Inrätta ett riktat flerårigt stöd till 
studieförbund, ideella organisa-
tioner och andra aktörer i civil-
samhället för en informations- och 
utbildningssatsning riktad till 
allmänheten om biologisk mång-
fald, Nagoya-målen och vad som 
krävs för att de ska nås.

3.   Intensifiera det kommunala arbetet 
med att skydda den tätortsnära 
naturen och använd den för att ge 
människor kunskap och natu-
rupplevelser, exempelvis genom 
naturskolor och naturguidning i 
olika former.
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6.   Ta fram analytiska metoder och vägledning för hur biologisk mångfald och ekosystemtjänster kan införlivas 
i nationalräkenskaper och kommunala räkenskaper. För att metodiken ska vara fullt utvecklad och använd-
bar till 2020 bör den börja tillämpas senast 2015. Utgångspunkten bör vara TEEB:s rekommendationer. I ett 
första steg kan metodiken testas i ett antal pilotkommuner.

7.   Integrera biologisk mångfald och dess värden i Sidas landstrategier för utveckling och fattigdomsbekämpning.

8.   Vidta riktade insatser inom utvecklingssamarbetet för att stödja utvecklingsländer att utveckla nationalräken-
skaper som beaktar den biologiska mångfaldens värden.

Detta är TEEB

Mål 3: 
Senast år 2020 är subventioner och andra incitament som är skadliga för den biologiska mångfalden avskaf-
fade, utfasade eller förändrade så att deras negativa konsekvenser minimeras eller undviks. Positiva incitament 
för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald har utvecklats och införts i enlighet med konven-
tionen om biologisk mångfald och andra relevanta internationella åtaganden, och med beaktande av nationella 
socioekonomiska omständigheter.

Var står vi idag?
Stora delar av EU:s nuvarande budget (2007–2013) finansierar verksamhet som förbrukar ändliga naturresurser, 
ökar utsläppen av växthusgaser och skadar naturmiljön. Mindre än 10 procent av EU-budgeten stödjer åtgärder 
för hållbar utveckling, som klimatåtgärder och bevarande av biologisk mångfald.

Över 40 procent av EU:s budget går till jordbrukspolitiken, där direktstöden driver på utvecklingen mot ett 
intensivare jordbruk med bland annat omfattande användning av konstgödsel och andra inslag med negativa 
miljökonsekvenser. Inom jordbrukspolitikens andra del, landsbygdsprogrammet, finns ersättningar för kollektiva 
nyttigheter som jordbrukarna tillhandahåller: livsmiljöer som ängar och hagar, öppna landskap eller minskad 
miljöbelastning genom ekologisk produktion. 

Den näst största budgetposten inom EU är strukturfonderna, som till stor del används för infrastrukturprojekt, 
till exempel motorvägar, som förstör och fragmenterar ekosystem och konserverar ett transportsystem baserat på 
fossila bränslen. Över hälften av EU:s utgifter inom transportsektorn går till vägtransporter.

EU:s fiskeripolitik rymmer subventioner som bidrar till en överdimensionerad fiskeflotta, vilket är en orsak 
till utfiskningen. Av medlemsländernas direkta bidrag till fisket är 13 miljarder kronor skattesubventionerade 
båtbränslen. Utan dessa bidrag skulle de flesta av EU:s fisken inte kunna drivas lönsamt. Bidragen till skrotning 
av fiskefartyg, som totalt uppgått till 1,7 miljarder euro sedan 1994, har inte bidragit till att minska fiskeflottans 
överkapacitet. Detta har medfört både överfiske och minskad lönsamhet.

Sammantaget var år 2007 över 80 procent av EU-stödet i Östersjöregionen, närmare 12 miljarder Euro, subven-
tioner som på ett eller annat sätt var negativa eller skadliga för miljön.

EU har satt upp miljömål för 2020: bland annat minskad konsumtion med 20 procent jämfört med 1990,  
minskade växthusgasutsläpp med 20-30 procent och stopp för förluster av biologisk mångfald. Varken dessa mål 
eller Nagoya-målen kan nås om EU:s fortsätter att subventionera ohållbar utveckling.

Elcertifikaten för torv i värmekraftverk och småskalig vattenkraft är ett exempel på ett nationellt svenskt subven-
tionssystem som är skadligt för den biologiska mångfalden.

Vad behöver göras?
9.   Driv på för att nästa EU-budget (2014-2020) flyttar över medel som idag går till miljöskadliga subventioner till 

positiva incitament för bevarande av biologisk mångfald, till exempel genom miljöanpassad teknik och  
innovationer.

10. Förändra EU:s jordbrukspolitik så att bidragsmedel kopplas till höga krav på miljöåtgärder. Jordbrukssub-
ventionerna ska gå till miljöersättningar och hållbar utveckling. Ersätt dagens direktstöd med ersättningar för 
tillhandahållandet av kollektiva nyttigheter, som rent vatten, minskade klimatutsläpp, stärkt biologisk mång-
fald och kulturmiljövärden. Skärp kontrollen av att tvärvillkoren efterlevs (se även 41 och 42).

11. Utöka LIFE+-fonden till åtminstone en procent av EU:s budget och sätt av minst hälften av den för skydd av 
ekosystem och biologisk mångfald.

“The Economics of Ecosystems & Biodiversity” (TEEB) 
är en serie rapporter som beskriver hur ekosystemtjän-
ster, i synnerhet sådana som är knutna till biologisk 
mångfald, kan värderas i ekonomiska termer och hur 
sådan värdering kan användas som underlag för beslut 
i stater, kommuner och företag. Rapporterna har tagits 
fram av ett stort antal vetenskapsmän på uppdrag 
av FN:s miljöprogram UNEP, och med stöd av bland 
andra EU och Sveriges regering.

TEEB hävdar att kostnaderna för att skada ekosystem 
eller biologisk mångfald alltid måste vägas in i ekono-
miska analyser, även om ekosystemtjänsternas värde 
inte alltid kan beskrivas i monetära termer. I annat fall 
kommer uppfattningen att ekosystemtjänsterna inte 
har något pris eller värde att befästas ytterligare i det 
mänskliga medvetandet. Det innebär i sin tur än mer av 

de felaktiga avvägningar mellan kostnad och nytta som 
hittills präglat människans förhållande till naturen.

TEEB ger en rad rekommendationer, bland annat:

–  beslutsfattare på alla nivåer bör vidta åtgärder för 
att värdera biologisk mångfald och informera om 
ekosystemtjänsternas betydelse för ekonomin.

–  nationalräkenskaper bör omgående uppgraderas så 
att de inkluderar värdeförändringar i naturkapital 
och ekosystemtjänster.

–  räkenskaper och årsrapporter för företag och andra 
organisationer ska redovisa alla externa kostnader, 
inklusive miljökostnader.



12   SVERIGE OCH NAGOYAMÅLEN    SVERIGE OCH NAGOYAMÅLEN          13

12. Minimera subventionerna till fiskenäringen. Stöd ska enbart ges till samhällsfunktioner som behövs för att ge 
underlag till hållbart fiske och vattenbruk, som utveckling av selektiva fiskeredskap samt foder och odlings-
tekniker för vattenbruk.

13. Minska subventionerna till fisket i form av skattelättnader för bränsle.  Verka för en internationell överens-
kommelse om att avskaffa dessa stöd helt. 

14. Ta på basis av befintligt underlag fram en konkret plan för hur  nationella svenska subventioner, som kan ha 
negativa effekter på biologisk mångfald, bör fasas ut. 

15. Ta bort torv och vattenkraft ur elcertifikatsystemet

Mål 4: 
Senast år 2020 har regeringar, näringsliv och andra aktörer på alla nivåer vidtagit åtgärder eller infört planer 
för att uppnå hållbar produktion och konsumtion och begränsat effekterna av användningen av naturresurser 
till vad som väl ryms inom säkra ekologiska gränser.

Var står vi idag?
Om alla människor konsumerade som vi svenskar skulle det behövas tre jordklot för att försörja mänskligheten. 
Varje svensk tar 5,9 hektar av jordens produktiva yta i anspråk för sin konsumtion, och den siffran växer för varje 
år. Det utrymme som finns – om vi delar resurserna rättvist – är 1,8 hektar. Bara 12 länder i världen har större 
ekologiskt fotavtryck per person än Sverige. Över 50 procent av svenskens vattenfotavtryck ligger utanför Sverige.  
Vår konsumtion är alltså långt större än vad som ryms inom säkra ekologiska gränser.

Det finns program för hållbar konsumtion såväl på EU-nivå som i det nordiska samarbetet, men de är mycket 
svaga och är inriktade på enskildheter som till exempel miljömärkning och offentlig upphandling och förmår inte 
bryta den rådande trenden mot ökad överkonsumtion.

Att växla höjda miljöskatter mot sänkt skatt på arbete – grön skatteväxling – är ett effektivt sätt att styra mot 
mer hållbara konsumtionsmönster. Sverige har hittills genomfört en sådan skatteväxling på omkring 15 miljarder 
kronor. Miljöskatternas del av det totala skattetrycket är omkring fem procent, vilket i internationell jämförelse är 
litet. Många andra länder, däribland Danmark och Turkiet, har enligt OECD betydligt grönare skattesystem.

Det svenska regelverket för offentlig upphandling är jämförelsevis svagt. Vissa andra EU-stater, däribland Storbri-
tannien och Holland, har infört tvingande regler om hållbarhetskrav vid offentlig upphandling av skogsprodukter. 
I Sverige finns endast icke-bindande rekommendationer. Direktiven till den arbetande statliga upphandlings-
utredningen, som ska lägga fram sitt betänkande i juni 2012, är inte heller särskilt långtgående på detta område.

Vad behöver göras?
16. Tillsätt en utredning om hur priser och belöningssystem kan ändras så att produktions- och konsumtions-

mönster drivs i riktning mot hushållning, effektivisering och minskad användning av naturresurser. Använd 
TEEB-rapporternas slutsatser och rekommendationer som utgångspunkt.

17. Tydliggör vad sektorsansvaret för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald innebär för olika 
näringar, med fokus på de areella.

18. Inför, efter modell från andra EU-stater, bindande regler om att hållbarhetskrav ställs vid offentlig upp-
handling av varor som kan ha stor påverkan på viktiga ekosystem – som trä, papper, bomull, soja, palmolja, 
kött, mjölk och fisk. Kraven ska vara minst i nivå med internationellt accepterade kriterier och standarder för 
ansvarsfull produktion.

19. Ta fram miljöanpassade kostråd till stöd för den enskilde konsumenten. Vad vi äter utgör en stor del av  
konsumtionens miljöpåverkan, bland annat på biologisk mångfald.

Foto: Jonas Velin
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Mål 5:
 År 2020 har förlusterna av alla naturliga miljöer, inklusive skogar, åtminstone halverats och där så är möjligt 
i det närmaste upphört, samtidigt som degradering och fragmentering av naturtyper har minskat markant.

Var står vi idag?
Mycket har gjorts för att bevara och vårda biologiskt värdefull natur under senare tid, men alltjämt kvarstår  
negativa trender på viktiga områden.

Arealen gamla skogar med höga naturvärden har nått kritiskt låga nivåer, och fortsätter att minska i skogsland- 
skapet, eftersom alla sådana skogar ännu inte är skyddade. Hundratals kända nyckelbiotoper, det vill säga 
skogsområden med särskilt stort värde för den biologiska mångfalden, avverkas varje år. Detta betyder inte bara 
fortsatt biologisk utarmning, utan också att fragmenteringen av det redan hårt brukade och omdanade skogs-
landskapet fortsätter.

Skogslandskapet fragmenteras också genom utbyggnad av vägnätet. Det finns över 200 000 km skogsbilvägar 
i Sverige, och varje år byggs ytterligare omkring 1500 km. Det finns ett fortsatt stort tryck på nya vägar i skogs-
landskapet kopplat till etablering av vindkraftverk och kommunikationsmaster.

Vattenkraft, skogsbruk och jordbruk har bidragit till morfologisk och hydrologisk påverkan på sjöar och vatten-
drag, med stora konsekvenser för biologisk mångfald. 

I jordbrukslandskapet innebär strukturrationaliseringen att småbiotoper förstörs. Biologiskt värdefulla natur-
betesmarker och ängar överges och växer igen. 

Exploateringen av strand- och kustmiljöer fortgår. Enbart under 2010 beviljade Sveriges kommuner närmare  
4 000 dispenser för byggande i strandnära områden (inom strandskyddsområde). 

I maj 2011 redovisade, på regeringens uppdrag, sju myndigheter under ledning av Naturvårdsverket en förstudie 
av hur en så kallad grön infrastruktur kan planeras och byggas upp i Sverige. Grön infrastruktur innebär enkelt 
uttryckt att såväl skydd som brukande av strukturer i landskapet planeras och genomförs så att långsiktig över-
levnad av livsmiljöer och arter säkras. Konceptet är av stort intresse, inte minst då det gäller att hantera och före-
bygga fragmentering i landskapet. Hittills har inga åtgärder vidtagits för att verkställa förstudiens plan.

Regeringen gav i oktober 2011 Miljömålsberedningen direktiv att utreda en samlad strategi för hållbar mark- 
användning. Ekosystemtjänster och ekosystemens resiliens är bra utgångspunkter för att hantera bland annat 
fragmenteringsproblematiken. Beredningen föreslog i mars 2012 en plan för arbetet med strategin i ett delbetänk-
ande. Strategin ska föreslå åtgärder för att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

Vad behöver göras?
20. Gå vidare med genomförandet av planen för grön infrastruktur enligt förstudiens förslag. Ett bärande element 

i arbetet bör vara operationalisering av konceptet ”ingen nettoförlust”. Utred hur konceptet ”ingen nettoför-
lust” kan lyftas in i relevant lagstiftning.

21. Förtydliga miljömålsberedningens uppdrag om hållbar markanvändning, så att det fokuseras tydligare på 
biologisk mångfald, inklusive förlust av livsmiljöer och fragmentering. Strategin bör utgå från Nagoya-målen.

22. Prioritera arbetet med integrerad kustzonsplanering i enlighet med EU:s rekommendation om integrerad 
kustzonsförvaltning (ICZM). Genomför havsplaneringsutredningens (SOU 2010:91) förslag.

23. Undanta skyddade och känsliga områden från vindkraftutbyggnad, och se till att fortsatt utbyggnad av vind-
kraft föregås av planering. Havsplaneringsutredningens förslag bör genomföras.  

24. Stoppa all fortsatt vattenkraftutbyggnad i Sverige, i opåverkade vattendrag och i biflöden till redan påverkade 
vattendrag. Använd effektivitetshöjande åtgärder i kraftverken i syfte att förbättra vattendragens ekologiska 
status.

25. Införliva Vattendirektivet fullt ut i svensk lagstiftning, och avsätt tillräckligt med resurser för att säkra att 
Sverige når direktivets mål. 

Foto: Staffan Widstrand
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Mål 6: 
År 2020 förvaltas och beskattas alla populationer av fisk, ryggradslösa djur och vattenväxter lagligt, hållbart 
och med tillämpning av ekosystembaserade förhållningssätt, så att överfiskning undviks. Planer och åtgärder 
för alla utfiskade arter finns, fisket har inga större negativa effekter på hotade arter och sårbara ekosystem och 
dess påverkan på populationer, arter och ekosystem ryms inom säkra ekologiska gränser.

Var står vi idag?
Nio av tio fiskbestånd i europeiska vatten är överfiskade, och utfiskningen fortsätter även i svenska kusthav. För 
till exempel torsk i Kattegatt och Skagerrak är beståndssituationen mycket kritisk. Torsken i Kattegatt har under 
den senaste tioårsperioden förlorat mer än 80 procent av sin lekbiomassa. Andra fiskbestånd har förändrats dras-
tiskt de senaste hundra åren och arter som bleka, kolja och långa är lokalt försvunna eller mycket sällsynta.

Flera viktiga matfiskar är klassade som hotade på den svenska rödlistan. Torsken är starkt hotad och trenden för 
flertalet bestånd runt Sveriges kuster är negativ. De flesta bestånd av kolja längs den svenska västkusten slogs ut 
under andra halvan av 1900-talet, och det finns inga tydliga tecken på återhämtning. Också koljan är klassad som 
starkt hotad i Sverige. Antalet invandrande ålar till svenska vatten bedöms ha minskat med över 90 procent sedan 
1980, och arten klassas nu som akut hotad. Trots det fiskas den alltjämt längs våra kuster.

Av Östersjöns ursprungligen 100 vilda laxbestånd finns knappt 30 kvar. En del av dem är på gränsen att raderas ut. 
EU-kommissionen har nyligen föreslagit en flerårig förvaltningsplan för Östersjölaxen. Det är bra, men förslaget 
behöver kompletteras och skärpas ytterligare för att planen ska bli effektiv.

Vad behöver göras?
26. Driv – i relevanta internationella fora – frågan om en sammanhållen global havsförvaltning för havsområden 

utanför nationell jurisdiktion, i syfte att stärka världshavens resiliens och förvaltning.

27. Förändra EU:s fiskepolitik så att bestånden förvaltas genom ekosystembaserade långsiktiga planer på regional 
nivå, istället för genom årliga kvotförhandlingar. Minska fiskeflottan och anpassa den till ett hållbart uttag. 
Respektera Internationella Havsforskningsrådets (ICES) rekommendationer för hållbar beskattning. Tillämpa 
försiktighetsprincipen.

28. Stoppa dumpning av fångster genom att begränsa fångsterna, inte – som nu – landningen av fisk. Komplettera 
det föreslagna förbudet mot utkast av oönskad fångst med krav på att fiskare använder bästa möjliga teknik 
och med ekonomiska incitament för utveckling av selektiva redskap och metoder.

29. Tillämpa principerna för EU:s fiskepolitik för alla fiskefartyg inom unionen, oavsett i vilka vatten de fiskar.

30. Flytta ut trål- och snörpvadsfisket från kusten. Avveckla allt bottentrålfiske som inte miljöprövats och  
godkännts.

31. Fasa ut utsättning av odlad lax, eftersom den medför genetiska problem för vilda laxbestånd. Utsättning bidrar 
också till ett fortsatt högt fisketryck på vild lax. Satsa istället resurserna på att förbättra vandringsvägar och 
återställa livsmiljöer för lax och andra vandrande arter.

32. Stoppa allt fiske i och utanför vattendrag med hotade laxbestånd, inklusive sportfiske samt fiske med stöd av 
enskild rätt. 

 
33. Stoppa det riktade fisket efter ål i hela Sverige och restaurera vandringsvägar för ålen. Driv krav på total- 

fredning av ålen inom EU. Utvärdera och stärk genomförandet av förvaltningsplanen för ål.

Foto: Quentin Bates

Foto: Annelie Svanström
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Mål 7: 
År 2020 förvaltas områden som används för jordbruk, vattenbruk och skogsbruk hållbart och så att bevarande 
av biologisk mångfald garanteras.

Var står vi idag?
Skogsbruket har förändrat våra skogar till den grad att större delen av dem inte längre fungerar som livsmiljö för 
många arter som naturligt hör hemma där. Förekomsten av biologiskt viktiga strukturer i skogslandskapet, som 
exempelvis död ved och lövträd, är alltjämt långt under de tröskelvärden som många arter kräver. 1787 skogs-
levande djur-, växt- och svamparter är rödlistade i Sverige. Av dessa är 861 klassade som hotade. 

Föreskrifterna till skogsvårdslagens 30§ ställer vissa minimikrav på åtgärder för att bevara den biologiska mång-
falden i det brukade landskapet. Reglerna efterlevs dock mycket dåligt. 37 procent av alla avverkningar når inte upp 
till kraven. Trenden är dessutom negativ – motsvarande siffra för tio år sedan var 23 procent. Dessutom skulle vi 
inte ens med en fullödig tillämpning av 30§ nå ett hållbart brukande av skogen och miljömålet Levande skogar. 

Trycket på skogen som biobränslekälla ökar kraftigt, såväl nationellt som internationellt. Det bidrar till en intensi-
fiering av skogsbruket med inslag av metoder som kan äventyra hållbart brukande och bevarande av biologisk 
mångfald. Stubbrytning är ett exempel på en sådan åtgärd. Frågan om biobränslen sträcker sig dock långt utanför 
Sveriges och till och med EUs gränser. Medlemsländernas handlingsplaner för förnybar energi till 2020 anger att 
fasta biobränslen då kan stå för upp till 60 procent av all förnybar energi. En stor del av dessa bränslen kommer 
sannolikt att produceras utanför EU. Hållbarhetskriterier för fasta biobränslen skulle kunna bidra till att motverka 
att biobränsleproduktion och -uttag skadar ekosystem och öka acceptansen för biobränslen som en del av ett håll-
bart energisystem. Trots det motsätter sig Sveriges regering aktivt att EU utvecklar sådana kriterier.

Det svenska vattenbruket är svagt utvecklat och större delen av produktionen går på export. De flesta vatten-
bruksarter är beroende av fiskmjöl och fiskolja, som ibland kommer från ohållbart fiske och som alltid bidrar 
till överutnyttjandet av marina resurser. Lokalt finns ofta problem med läckage av näringsämnen, medicin och 
bekämpningsmedelsrester. Många odlingar medför också risker för spridning av parasiter och invasiva främ-
mande arter. Vattenbruket kommer sannolikt att växa framöver, både på grund av en ökad efterfrågan och en 
uttalad politisk satsning.

Vad behöver göras?
34. Tillsätt en utredning med uppdrag att ta fram en ny skogspolitik som beaktar Nagoyamålen. Utredningen bör 

ta sin utgångspunkt i mångfaldskonventionens  definitioner av skogsekosystem och hållbart nyttjande och 
belysa:

–    vad hållbart nyttjande av skogen innebär med avseende på biologiska, sociala och kulturella värden och hur   
man når dit,

–    hur de växande anspråken på skogsmark och skogsråvara, bland annat för biobränsle, rekreation och biologisk  
mångfald, ska balanseras inom ramen för hållbart nyttjande,

–    hur skogens betydelse som kolsänka bättre kan tas tillvara genom förändringar av skogsbruket, 
–    hur skogens resiliens i ett förändrat klimat kan förbättras,
–    hur en restaurering av stora delar av skogslandskapet bör ske.

35. Förbättra naturvårdshänsynen enligt skogsvårdslagen. Skärp och förtydliga reglerna, inklusive för hänsyn till 
vatten i skogslandskapet.  Utveckla metoder för att planera naturvårdshänsynen på landskapsnivå. Inför ett 
sanktionssystem för att förbättra efterlevnad och stärk resurserna för tillsyn och uppföljning. 

36. Tillåt inte nya skogsbruksmetoder eller produktionshöjande åtgärder så länge kunskapen om deras lång-
siktiga miljökonsekvenser är bristfällig. Dikesrensning, användning av främmande trädslag, intensivskogsbruk 
och stubbrytning är metoder som har negativa miljöeffekter och som därför inte bör tillåtas enligt miljöbalken, 
såvida inte en miljöanalys visar att effekten inom skogsbruket blir minskad miljöpåverkan.

37. Utveckla hyggesfria skogsbruksmetoder. Stimulera sådan utveckling genom aktiv rådgivning och ekonomiskt 
stöd så att andelen av skogsmark som brukas på det sättet ökar väsentligt. 

38. Utveckla skogsbruket på statlig mark till ett föredöme för hållbart skogsbruk, bland annat genom skärpta 
ägardirektiv.

39. Använd offentlig upphandling av skogsprodukter som ett verktyg för att ställa krav på ansvarsfullt skogsbruk 
(se även mål 4). 

40. Stöd utvecklingen av EU-gemensamma hållbarhetskriterier för fasta biobränslen både i förnybardirektivet och 
i reglerna för utsläppshandeln. 

41. Genomför strategiska miljöbedömningar, i linje med EU-direktivet, av jordbrukspolitikens effekter på miljön.

42. Förändra EUs jordbrukspolitik så att budgetmedlen ersätter kollektiva nyttigheter som inte hanteras på 
marknaden idag. Avveckla inkomststöden (pelare 1) och öka istället  satsningarna på miljö- och landsbygds-ut-
veckling (landsbygdsprogrammet, pelare 2). På kortare sikt bör de obligatoriska tvärvillkoren på gårdsstöden 
skärpas. Inom ramen för landsbygdsprogrammet bör miljöåtgärderna vara obligatoriska och minst hälften av 
stödet vikas till miljöåtgärder. 

Foto: Thomas Adolfsén

Inom jordbruket har djurhållningen konstant
koncentrerats till färre och större jordbruks-
företag. Genom konstgödsel, nytt och bättre 
utsäde samt kemiska bekämpningsmedel har 
avkastningen från åkrarna ökat, vilket har bidragit 
till att en miljon hektar åkermark har lagts ned 
sedan mitten av 1900-talet. Nedläggningen har 
främst skett i skogs- och mellanbygder och den 
biologiska mångfalden har minskat när landska-
pet vuxit igen. Jordbrukets mekanisering har lett 
till att små åkerlappar lagts samman till stora 
enheter, öppna diken har ersatts av täckta och 
odlingshinder som åkerholmar och stenrösen har 
tagits bort. Övergödning av vattendrag, sjöar och 
hav är idag ett stort problem där jordbruket är 
den viktigaste enskilda källan. Allt detta har också 
varit negativt för odlingslandskapets växt- och 
djurliv. Mångfalden av växter och djur hotas också 
av användningen av kemiska bekämpningsmedel.

Arealen av jordbrukslandskapets artrikaste natur-
typer, ängs- och hagmarker, har halverats sedan 
1950-talet, vilket i sin tur har lett till att många 
arter minskar eller är på väg att försvinna. Två 
tredjedelar av Sveriges rödlistade växter är knutna 
till odlingslandskapet, liksom hälften av alla 
insekter. En tredjedel av alla rödlistade fågelarter 
och hälften av alla rödlistade däggdjur hör hemma 
i någon av odlingslandskapets många miljöer.
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43. Använd miljöstyrmedel i större utsträckning. Inför skatt på konstgödsel och öka skatten på bekämpnings-
medel. Krav på för miljön bästa kända teknik bör införas även i jordbrukssektorn. Samtidigt måste ersättnin-
gen för natur- och kulturvärden som jordbruket skapar stärkas. Den definition av betesmarker som gäller för 
gårdsstödet – med en maximigräns för antalet träd per hektar – måste ändras så att man undviker förlust av 
biologisk mångfald, t.ex. genom röjning av värdefulla träd och buskar i naturbetesmarker.

44. Öka satsningarna på ekologisk produktion genom såväl jordbrukspolitiken som mål för offentlig konsumtion. 
Den biologiska mångfalden och dess ekosystemtjänster är i regel större på ekologiskt odlade gårdar.

45. Framtida utveckling av vattenbruket måste ske utan att skador på biologisk mångfald och närmiljön uppstår. 
Utbyggnaden av vattenbruk med rovfiskar måste gå hand i hand med utvecklandet av alternativa foder, i syfte 
att undvika överfiske av vilda fiskbestånd.

46. Rikta en större andel av biståndsbudgeten mot att stärka fattiga människors möjligheter till hållbar förvalt-
ning av områden som används för jord-, skogs- och vattenbruk och så att bevarandet av biologisk mångfald 
garanteras.

Mål 8:
År 2020 har utsläppen av föroreningar, inklusive överskott av näringsämnen, begränsats till nivåer som inte 
skadar ekosystemens funktion eller den biologiska mångfalden.

Var står vi idag?
Övergödning är ett av de stora miljöproblemen i Östersjön. Östersjön får ta emot dubbelt så mycket kväve och 
fosfor som för 100 år sedan. Hela havet är påverkat. Ett bottenområde större än Danmark är skadat av syrebrist, 
och syrebrist blir allt vanligare också i kustområden.

Östersjöns nio kuststater har försökt lösa problemen ett och ett och land för land. De två sektorer som har störst 
påverkan på havet – jordbruk och fiske – har hanterats separerat från miljön. Det har resulterat i ett lapptäcke 
av regler och ansvariga myndigheter, internationellt och nationellt.  Ingen har fått helhetsansvar att hantera de 
komplexa utmaningar som Östersjön står inför.

2007 antog Östersjöstaterna inom ramen för Helsingforskonventionen (HELCOM) en gemensam plan (Baltic Sea 
Action Plan, BSAP) med målet att återge Östersjön god ekologisk status till år 2021. En svensk plan för implemen-
tering av BSAP presenterades 2010. Många av de åtgärder som föreslogs i planen har inte börjat genomföras.

EU:s strategi för Östersjön 2009 (EUSBSR) är det senaste i en lång rad planer och strategier för att komma till 
rätta med miljöproblemen i området. För att nå strategins mål för hållbart fiske och begränsning av övergödnin-
gen krävs enligt Naturvårdsverket satsningar på minst 2,6 miljarder Euro per år. Östersjöstaterna har hittills inte 
satsat resurser som är ens i närheten av den summan. Däremot utbetalas årligen – via EU-budgeten – flerdubbelt 
större belopp i jordbrukssubventioner som bidrar till att konservera eller förvärra miljöproblemen (se mål 3).

Inom ramen för HELCOM har länderna runt Östersjön enats om förbud mot att tömma båttoaletter i havet.  
Förbudet är ännu inte implementerat i Sverige.

Det finns omkring 700 000 enskilda avloppsanläggningar i Sverige, varav en stor del sjö- eller kustnära.  
Trots att de enskilda avloppen är en betydande källa till närsaltsutsläpp finns inga gemensamma nationella 
miljökrav på dem.

Den kväveskatt på konstgödsel som potentiellt var ett effektivt styrmedel för att bekämpa övergödning avskaffades 
av regeringen 2010.

Vad behöver göras?
47. Skapa en integrerad havsförvaltning för hela Östersjön. Skärp den svenska åtgärdsplanen för att genomföra 

HELCOMs aktionsplan, EU:s Östersjöstrategi och EU:s marina direktiv.

48. Utveckla och skärp åtgärdsprogrammen för minskat kväveläckage inom ramen för genomförandet av EU:s 
direktiv.

49.  Genomför en kraftfull satsning på restaurering av våtmarker, sjöar och vattendrag i odlingslandskapet i syfte 
att minska övergödningen. Bland annat bör jordbruksmark på organogena jordar eller mulljordar omföras till 
våtmarker med hjälp av ett riktat stöd. Det rör sig om omkring 260 000 hektar som inte bara läcker närsalter, 
utan också står för en betydande del av jordbrukets utsläpp av växthusgaser.

50. Återinför skatten på handelsgödsel i form av en avgift som återförs till jordbruket. Ställ krav på obligatoriska 
näringsbalanser på gårdsnivå inom jordbruket.

51. Förbjud all dumpning av avfallsvatten från fartyg och fritidsbåtar till sjöss. Bygg ut tillräckliga mottagnings-
anläggningar i hamn för att ta emot avfallsvatten.

52. Ändra miljöbalken så att befintliga vattendomar för sjösänkningar, dikningsföretag etc. kompletteras med 
miljökrav. 
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Mål 9: 
År 2020 har invasiva främmande arter och deras spridningsvägar identifierats och prioriteringar gjorts. 
Åtgärder för att kontrollera spridningsvägarna har vidtagits för att förhindra introduktion och etablering av 
sådana arter. Prioriterade invasiva arter har utrotats eller deras spridning är under kontroll.

Var står vi idag?
Omkring 2 000 främmande arter har rapporterats i Sverige, och närmare 1 500 av dem har etablerat sig i repro-
ducerande bestånd. Minst 8 procent av arterna bedöms vara invasiva, vilket innebär att de har förmåga att sprida 
sig snabbt och påverka den biologiska mångfalden. Det finns också exempel på invasioner av främmande arter 
som redan fått sådana effekter. Den nordamerikanska bäckrödingen har minst 400 reproducerande populationer 
i Sverige och har konkurrerat ut naturliga stammar i vissa vattendrag. Utplantering av signalkräfta har kraftigt 
ökat spridningen av kräftpest och därmed utrotat många bestånd av flodkräfta. Det främmande trädslaget Pinus 
contorta har idag planterats på omkring 600 000 ha i Sverige. Detta trots att arten klassas som invasiv och med 
risk för att även sprida sig i de svenska fjällen.

Negativa effekter av motsvarande slag kan befaras eller förutses till följd av invasioner av en rad andra främmande arter. 

Naturvårdsverket redovisade 2008 en nationell strategi och handlingsplan för främmande arter. Strategin innebär 
bland annat att en samverkansgrupp för arbetet med främmande arter, bestående av representanter för olika 
myndigheter, ska inrättas och att drygt 100 miljoner kr årligen satsas på övervakning, forskning och kontroll.
Hittills har nästan ingenting av det som målet kräver gjorts. Regeringen har inte tagit ställning till handlings-
planen, och varken organisation eller resurser för genomförande är på plats.

EU-lagstiftningen på detta område har andra utgångspunkter än ekologiska risker med invasiva arter, och andra 
syften än att begränsa spridningen av sådana arter – exempelvis växtskydd, djurhälsa eller att motverka handel 
med hotade arter.

Tömning av ballastvatten från fartyg är en dominerande spridningsväg för främmande arter i marina miljöer. 
IMO:s ballastkonvention (BWMC) innehåller krav på åtgärder för att lösa problemet. Konventionen antogs 2004, 
men har ännu inte ratificerats av tillräckligt många stater för att träda i kraft. Sverige och Norge är de enda kust-
stater runt Östersjön och Nordsjön som ratificerat konventionen.

Vad behöver göras?
53. Genomför den redovisade handlingsplanen för främmande arter och genotyper och satsa nödvändiga resurser 

på detta, inklusive tydliggörandet av ansvarsfördelning. Vidta, som en del i detta, åtgärder för att hindra främ-
mande arter från att ta sig in i Östersjön.

54. Driv på inom HELCOM för att övriga Östersjöstater snarast ratificerar IMO:s ballastkonvention och genomför 
konventionen så snart den trätt i kraft.

55. Driv kravet att EU förhandlar fram ett EU-direktiv om främmande arter och genotyper. Den nära kopplingen 
till den fria rörligheten av varor och tjänster motiverar att frågan hanteras på EU-nivå. 

56. Ta fram ett åtgärdsprogram för att hindra spontan spridning av contorta-tallen i det svenska skogslandskapet 
och reglera nyplantering.

57. Skärp lagstiftningen så att utplantering av främmande arter inom jord-, skogs- och vattenbruk och viltförvalt-
ning regleras tydligare. Utgångspunkten bör vara kriterier och förslag i den nationella handlingsplanen från 
2008. Förbjud användning av främmande arter som riskerar att bli invasiva och utred effekter av införsel av 
nya arter innan de planteras in. 

58. Inför regler under exempelvis artskyddsförordningen som tydliggör ansvaret när det gäller främmande arter 
och genotyper. Sådana regler saknas idag i den svenska lagstiftningen.

59. Beakta riskerna för spridning av vattenlevande främmande arter och genotyper i den nationella strategi för 
vattenbruk som för närvarande tas fram. Strategin bör innehålla förslag till åtgärder för att förebygga och 
begränsa sådana risker. 

Invasion på gång? Några exempel
Den amerikanska kammaneten Mnemiopsis leydyi 
bidrog till att fiskerinäringen i Svarta Havet kollapsade. 
Vilken effekt arten kommer att få i Östersjön, där den 
nu är etablerad, går inte att bedöma.

Det japanska jätteostronet Crassostrea gigas hittades 
i stora mängder vid Bohuskusten 2007. Arten bedöms 
vara en av de mest invasiva i hela världen. Ostronets 
vassa skal har gjort en del strandområden i Holland 
otillgängliga för friluftsliv.

På 1970-talet började några skogsbolag plantera den 
snabbväxande nordamerikanska tallen Pinus contorta i 
Sverige. Plantering i stor skala pågick under mer än 20 
år, och idag finns omkring en halv miljon hektar con-
torta-skogar i Sverige, huvudsakligen i delar av Nor-
rland. Tvärtemot vad som hävdades när introduktionen 
tilläts har Pinus contorta visat stor förmåga att sprida 
sig spontant i våra skogar. Allt talar för att vi befinner 
oss i inledningsfasen av en invasion av ett främmande 
barrträd i det svenska skogslandskapet, vilket kan få 

långtgående konsekvenser för den biologiska mång-
falden i skogslandskapet. Inga åtgärder har vidtagits 
för att förhindra denna utveckling eller begränsa de 
potentiella skadorna av den. 

Den spanska skogssnigeln (Arion vulgaris) har kunnat 
sprida sig obehindrat i Sverige, trots att de problem 
den skapar för trädgårdsnäringen länge har kun-
nat förutses. Ingen myndighet har tagit ansvar för 
problemet och inga samlade åtgärder har vidtagits. 
Invasionen har nu blivit ett växande problem även i 
naturmiljöer och på jordbruksmark. 

Mårdhunden (Nyctereutes procyonoides) kan ha 
etablerat sig på allvar i Sverige 2008. Arten kan genom 
sin predation befaras få stora effekter på den biologiska 
mångfalden, särskilt vad gäller groddjur och markhäck-
ande fåglar. En invasion av mårdhund har kunnat 
förutses länge, men något samlat myndighetsansvar 
har inte funnits och inga effektiva åtgärder har därför 
vidtagits.

Foto: Piotr Kuczynski
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Mål 10: 
År 2015 har det sammanlagda trycket från mänsklig verksamhet mot korallrev och andra sårbara ekosystem 
som påverkas av klimatförändringar och försurning av oceanerna minimerats.

Var står vi idag?
Forskning visar att de alpina ekosystemen hör till dem som kommer att drabbas först och värst av klimatföränd-
ringen. Resiliensen – motståndskraften att motstå förändringar – är särskilt viktig hos dessa system. I fjällen 
kommer fjällhedar att förbuskas och trädgränsen att klättra högre upp. Det medför att arter som är unika för 
denna miljö, exempelvis fjällsippa, fjällämmel och fjällräv, riskerar att minska eller försvinna. Möjligheterna att 
bedriva rennäring – kulturbärande för samerna – påverkas också av dessa klimateffekter. Samtidigt kan det  
sammanlagda trycket på de alpina ekosystemen genom bland annat turism, rennäring, vindkraft, mineralutvin-
ning och skogsbruk förväntas öka. 

Försurningen av haven är ett av de största hoten mot de marina ekosystemen, eftersom den förväntas slå hårt mot 
ekosystemens bas. Många marina djurarter har ett yttre eller inre skelett som är uppbyggt av kalciumkarbonat 
– kalk. De kommer generellt att drabbas av försämrad reproduktion, tillväxt och överlevnad.  Världshaven har 
hittills blivit omkring 25 procent surare till följd av ökande koldioxidhalter i atmosfären, och försurningen går allt 
snabbare. Vissa biologiska effekter av detta har redan konstaterats. 

Vad behöver göras?
60. Initiera ett program för att utveckla kunskap och metoder för att stärka resiliensen i de alpina ekosystemen. 
Programmet bör innefatta scenariobyggande som grund för samförvaltning baserad på dialog mellan olika  
intresseområden. Ytterligare forskning och miljöövervakning behövs för att stödja genomförandet. 

Mål 11: 
År 2020 är minst 17 procent av alla land- och sötvattensområden, samt minst 10 procent av kust- och havsom-
råden – särskilt områden av stor betydelse för biologisk mångfald och ekosystemtjänster – bevarade genom 
effektivt och rättvist förvaltade, ekologiskt representativa och väl förbundna system av reservat och andra ef-
fektiva områdesbaserade naturskyddsåtgärder, som också är väl integrerade i omgivande landskap.

Var står vi idag?
Arealen naturskyddad mark har vuxit ganska snabbt i Sverige de senaste 10-15 åren. För de flesta naturtyper 
– med undantag för kalfjällets – är det ändå ganska långt kvar till målet 17 procent skyddad areal. Av landets 
myrmarker är omkring 12 procent av arealen skyddad, men en mycket stor del (fyra femtedelar) är koncentrerad 
till området ovanför gränsen för fjällnära skog. Av naturbetesmarkerna är mindre än 4 procent, av ädellövskogen 
8 procent och av sjöar och vattendrag runt 4 procent av arealen skyddad. 

Omkring 6 procent av våra havsområden ingår i någon form av naturskyddat område. De flesta områdena är 
kustnära medan det finns få områden längre ut till havs. Många har bristfälligt skydd mot de mänskliga aktiviteter 
som påverkar den marina miljön.

Endast 3,4 procent av Sveriges produktiva skogsmark är formellt och långsiktigt skyddad,  varav mer än hälften är 
barrskogar längs fjällkedjan. I övriga delar av landet, där merparten av de hotade skogsrterna finns, är mindre än 
2 procent av skogsmarken formellt skyddad. Dessutom är ytterligare omkring 5 procent av den produktiva skogs-
marken undantagen skogsbruk genom frivilliga avsättningar. Långsiktigheten, kvaliteten och funktionaliteten i de 
frivilliga avsättningarna är svår att bedöma, eftersom dokumentationen är otillräcklig eller otillgänglig. 

Den kraftiga geografiska snedfördelningen av skyddade skogsområden innebär att landets skyddade skogsom-
råden sammantaget varken är ekologiskt representativa eller väl förbundna. Genom att naturhänsynen i det 
brukade skogslandskapet är bristfällig nås inte heller målet att de skyddade områdena ska vara väl integrerade i 
det omgivande landskapet.

Miljömålsberedningen utreder för närvarande på regeringens uppdrag en samlad strategi för hållbar mark-
användning. Strategin ska föreslå åtgärder för att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Regeringens direktiv till 
Miljömålsberedningen är inte tillräckligt tydliga och offensiva, vare sig beträffande tidsplan eller beställning. 

För att motverka försurningen av haven måste utsläp-
pen av koldioxid minska. De åtgärder som krävs ligger 
helt inom klimatpolitikens fält, och är inte i första 
hand relaterade till skydd av ekosystem eller biologisk  

mångfald. Naturskyddsföreningen och Världsnatur-
fonden WWF har en lång rad krav och förslag för en 
skärpt klimatpolitik, såväl nationellt som globalt.  
De redovisas dock inte här.

Foto: Magnus Ström

Foto: Olli Manninen
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Vad behöver göras?
61. Ta fram nya etappmål för de för biologisk mångfald viktigaste naturtyperna, åtminstone produktiv skogsmark, 

odlingslandskapets naturliga fodermarker, våtmarker inklusive myrar, sjöar och vattendrag, fjäll, kust- och 
skärgårdsmiljöer samt marina utsjöområden. Tätortsnära områden, viktiga även för rekreation och folkhälsa, 
bör hanteras integrerat i dessa. Riksdagen bör fastställa etappmålen tillsammans med målår och resurser. 
Naturtypsvisa genomförandeplaner bör tas fram av berörda myndigheter (se vidare nedan).

62. Ta fram en fullgod redovisning av hur mycket av olika naturtyper som faktiskt är skyddat, samt en fördjupad 
analys som även väger in kraven på ekologisk representativitet och samband mellan skyddade områden. 

63. Dubblera anslagen Åtgärder för värdefull natur, Skydd av värdefull natur och Åtgärder för havs- och vatten-
miljö till 4 miljarder per år i statsbudgeten för 2013, och utöka programmet för lokal och kommunal naturvård 
till minst 300 miljoner per år.

64. Stoppa all avverkning av naturskogar med höga biologiska, sociala och kulturella värden. Ge det som återstår 
av sådana skogar varaktigt skydd. För att nå upp till målet måste det fyllas på med skydd av skogsområden 
med så höga värden som möjligt, med beaktande av funktionaliteten för arter och livsmiljöer.

65. Låt den utvärdering av Komet-programmet som pågår bedöma programmets effektivitet med utgångspunkt 
från Nagoyamålet. Formerna för markägares frivilliga medverkan i arbetet med att skydda värdefull natur bör 
utvecklas så att de kostnadseffektivt ökar måluppfyllelsen.

66. Se över den nationella myrskyddsplanen med utgångspunkt från delmål 11, ekologisk representativitet och 
samband mellan de skyddade arealerna.

67. Vidta de åtgärder som behövs, och är fullt möjliga, inom ramen för  EU:s fiskeripolitik för att reglera fiske som 
hotar naturvärden i skyddade marina områden.  Driv på i den pågående reformen av fiskeripolitiken för att ge 
medlemsländerna ökade möjligheter att reglera fisket i skyddade havsområden. 

68. Ta fram en särskild genomförandeplan för att etablera ett nätverk av marina skyddade områden. Utgångs-
punkten ska vara att alla marina livsmiljöer som ingår i ett havsområdes ekosystem ska finnas representerade. 
De marina skyddade områdena måste ha effektiva förvaltningsplaner.

Foto: Thomas Adolfsén
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Mål 12: 
År 2020 har utrotning av kända hotade arter stoppats och deras bevarandestatus har varaktigt förbättrats, i 
synnerhet vad gäller de arter som minskar snabbast.

Var står vi idag?
Enligt den senaste svenska rödlistan (2010) är 1 942 arter klassade som utrotningshotade i Sverige. 212 arter 
bedöms som akut hotade, vilket innebär att de löper extremt hög risk att dö ut i vilt tillstånd i vårt land. Jämfört 
med närmast föregående rödlista (2005) har situationen för däggdjur och fåglar förbättrats, medan det motsatta 
tycks gälla för en rad fjärilar, kärlväxter och fiskar, i synnerhet marina fiskarter. Det går inte att avgöra om situa-
tionen för våra hotade arter totalt sett förbättras eller försämras.

Åtminstone två av de fyra stora rovdjuren, varg och järv, har inte gynnsam bevarandestatus i Sverige. De små 
populationernas långsiktiga överlevnad äventyras också av genetisk isolering. Det senare gäller sannolikt även 
lodjuret. Illegal jakt står för hälften eller mer av dödligheten hos järv och varg, och för mer än en tredjedel av 
dödligheten hos lodjur.

Naturvårdsverket har fastställt och publicerat över 150 nationella åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. 
De flesta rör en enskild art och innehåller normalt åtgärdsförlag för en period om 3-4 år. Utvärderingar visar dock 
stora brister vad gäller genomförande av programmen. Det är också vanligt att åtgärdsprogram löper ut utan att 
nya antas, och många av åtgärdsprogrammen är föråldrade.

Vad behöver göras?
69. Skydda och restaurera livsmiljöer som hyser många hotade arter, exempelvis gamla löv- och barrskogar. 

Bevara och återskapa sådana miljöer och element i det brukade landskapet. Viktiga åtgärder på detta område 
redovisas under mål 7 och 11.

70.  Skapa tillräckliga resurser, såväl ekonomiskt som i form av myndighetskapacitet, för att genomföra  
åtgärdsprogrammen för hotade arter. Ge Naturvårdsverket i uppdrag att följa upp och vid behov revidera 
åtgärdsprogrammen.

71. Införliva art- och habitatdirektivets artskyddsbestämmelser (framför allt artikel 12-16) i det regelverk som styr 
skogsbruket, så att det bidrar till att säkra livsmiljöer för skogslevande arter.  Se till att även jaktlagstift- 
ningen uppfyller art- och habitatdirektivets krav och att den tillämpas i överensstämmelse med direktivet. 

72. Lägg fast en rovdjurspolitik med mål om populationernas minimistorlek som motsvarar gynnsam bevarande-
status i enlighet med art- och habitatdirektivet. Bedömningen av målnivåerna måste innefatta den genetiska 
statusen hos bestånden.  Tillåt inte beståndsreglerande jakt på varg, järv och lo förrän dessa arter väl uppfyller 
kraven för gynnsam bevarandestatus. Satsa mer på åtgärder för att förebygga och ersätta rovdjursskador och 
på att bekämpa den illegala jakten på stora rovdjur.

73. Genomför förstärkningen av vargens genetiska status i första hand genom att underlätta naturlig invandring  
av vargar. Möjligheten att bevilja skyddsjakt måste tillämpas extra restriktivt när det gäller genetiskt  
värdefulla vargar.

74.  Genomför det nationella handlingsprogrammet för bevarande av genetisk variation hos vilda växter, djur och 
svampar, och säkerställ att det finns resurser för detta.

75.  Fortsätt vara pådrivande i Cites-arbetet inom EU och verka för att internationella åtaganden för att bekämpa 
den illegala handeln med hotade arter uppfylls. Ge länsstyrelserna ökade resurser för att utöva den tillsyn som 
krävs för att upprätthålla Cites-konventionens krav. 

Foto: Erling Svensen
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Mål 13: 
År 2020 har den genetiska mångfalden hos odlade växter samt tamdjur och deras vilda släktingar, inklusive 
andra socioekonomiskt och kulturellt värdefulla arter, säkrats. Strategier för att minimera genetisk utarmning 
och bevara deras genetiska mångfald har utvecklats och införts.

Var står vi idag?
Ideella bevarandeföreningar organiserar arbetet med att bevara våra lantraser. Föreningarna ansvarar för  
genbanksfunktionen och stambokföring för respektive ras. För några lantraser saknas ännu föreningar.

Miljöersättning kan utgå till den som håller hotade husdjursraser (totalt 16 raser av nötkreatur, får, getter och 
svin). Jordbruksverket har tagit fram en handlingsplan för uthållig förvaltning av husdjursgenetiska resurser 
2010–2020.

När det gäller odlade växter bedrivs arbetet med att bevara den genetiska mångfalden inom ramen för  
Programmet för odlad mångfald (POM). Programmets inventeringsfas avslutades 2010. För närvarande pågår 
utvärdering och planering för den genbank som ska börja byggas upp 2015. 

Vad behöver göras?
76. Avsätt ekonomiska resurser för fortsatt genomförande av programmet för odlad mångfald (POM).

77. Utveckla handlingsplanen för husdjursgenetiska resurser till ett husdjursgenetiskt program, som en  
motsvarighet till POM på växtsidan, och genomför programmet.

Mål 14:
År 2020 har ekosystem som tillhandahåller livsviktiga tjänster –inklusive sådana som rör vattenförsörjning, 
och som bidrar till hälsa, försörjning och välbefinnande – restaurerats och skyddats, med beaktande av kvin-
nors, urbefolkningars och lokalsamhällens behov, liksom av fattigas och särskilt utsatta gruppers.

Var står vi idag?
Sveriges ekosystem är i hög grad påverkade av mänsklig verksamhet och omställningen till ett produktions-
landskap har i vissa naturtyper gått mycket långt. Det innebär att det finns ett stort behov av restaurering för att 
ekosystemen ska kunna leverera en mångfald av ekosystemtjänster. Naturvårdsarbetet i Sverige behöver därför 
fokusera mer på restaurering av skadade naturmiljöer, i exempelvis skog, vattendrag och våtmarker. För Sveriges 
del finns det också skäl att under detta mål fokusera på tätortsnära natur, med utgångspunkt från skrivningen om 
ekosystem som tillhandahåller livsviktiga tjänster för välbefinnande. Den övervägande delen av befolkningen bor  
i större städer och tätorter. Det finns tydliga forskningsresultat som visar den stora betydelse närnatur har för 
människors hälsa och välbefinnande. 

Vad behöver göras?
78. Ta fram nationella restaureringsprogram för i första hand våtmarker i de delar av Sverige där utarmningen 

gått längst, samt för sjöar och vattendrag. Exempel kan vara att lägga igen dikade torvmarker i skogslandska-
pet, att återställa vattenmiljöer som exempelvis flottledsrensats och att åtgärda vandringshinder. Vad gäller 
skogslandskapet bör detta integreras i arbetet med en ny skogspolitik (se mål 7).

79. Se över gamla vattendomar för att skapa miljöanpassade flöden och att säkerställa vandringsvägar för fisk  
och andra migrerande arter. 

80. Se över programmen för skydd av tätortsnära natur i de tre storstadslänen.  För övriga större städer i  
Sverige bör länsstyrelserna ges i uppdrag att på motsvarande sätt, i samråd med kommunerna, utveckla 
liknande program.

81. Utveckla friluftspolitiken så att kommunerna blir skyldiga att beakta frilufts- och folkhälsoaspekter i den fy-
siska planeringen, till exempel genom att bevara grön- och friluftsområden, särskilt de tätortsnära. Skapa  
incitament för kommunerna att bevara tätortsnära natur. Inför plannormer om högsta avstånd till grön- 
område för boende i tätort på 300 meter. 

Foto: janol

Foto: Sandra Rugina
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Mål 15: 
År 2020 har ekosystemens stabilitet och den biologiska mångfaldens betydelse för världens kolförråd stärkts genom 
skydd och restaurering, inbegripet återskapande av minst 15 procent av degraderade ekosystem, för att därigenom 
bidra till begränsning av och anpassning till klimatförändringar, samt för att motverka ökenspridning.

Var står vi idag?
Skogslandskapet kan, beroende på brukningsmetoder och förhållandet mellan tillväxt och avverkning, fungera 
som en kolsänka och därmed bidra till att motverka global uppvärmning. Samtidigt kan denna ekosystemtjänst 
påverkas negativt genom global uppvärmning, exempelvis genom att trädens tillväxt försämras eller genom ökade 
stormfällningar och insektsangrepp. Att slå vakt om den brukade skogens resiliens är ett sätt att minska riskerna 
för och konsekvenserna av en sådan utveckling. Det viktigaste inslaget i en sådan strategi är att bevara eller öka 
skogslandskapets variation på alla nivåer, från trädslagsblandning och artrikedom till den genetiska variationen 
hos skogsträden.

Skogens funktion som kolsänka kan också i betydande grad påverkas genom val av brukningsmetoder. Inte minst 
har hanteringen av skogslandskapets torvmarker stor betydelse för skogsekosystemets utsläpp eller inbindning, 
inte bara av koldioxid utan också av metan och lustgas. Alla åtgärder som kan påverka grundvattennivån i torv-
markerna kan påverka växthusgasflödena.

Omföring av boreal naturskog till brukad skog har negativ klimateffekt på kort och medellång sikt. Det tar minst 
100 år för en ny skogsgeneration att binda motsvarande mängd kol. Naturskogsavverkning ökar i detta tidspers-
pektiv den globala uppvärmningen.  

Jordbruket kan också utgöra en kolsänka, beroende på till exempel andelen gräsmark, kolinnehåll i marken och 
brukningsmetod. Potentialens storlek varierar inom Europa och mellan produktionssystem. Kunskapen är dock 
ännu begränsad.

Vad behöver göras?
82. Lyft fram skogens roll som kolsänka i såväl direktiven till utredningen om en ny skogspolitik (se mål 7)  

som i Miljömålsberedningens arbete med en markanvändningsstrategi och nya etappmål (se mål 5 och 11).  
Synergimöjligheterna mellan klimat-, biologisk mångfald- och markanvändningspolitik måste tas tillvara.

83. Ta fram incitament för en skogsskötsel som stärker det brukade skogsekosystemets resiliens mot väntade 
klimatförändringar.

84. Stimulera ökad användning av metoder som kan ta tillvara skogens roll som kolsänka utan att skada den 
biologiska mångfalden, exempelvis förlängda omloppstider, förändrad trädslagssammansättning och kal- 
hyggesfria avverkningsmetoder. Forskning och utveckling kring sådana metoder bör stimuleras.

85. Inför regler som innebär att skogliga torvmarker ska hanteras så att nettoavgången av växthusgaser minimeras.

86. I samband med Rio + 20 och därefter bör Sverige verka för att det kommer till stånd en finansiering med syfte 
att bidra till restaurering av degraderade ekosystem i utvecklingsländer.

Mål 16: 
År 2015 har Nagoyaprotokollet om “Tillgång till genetiska resurser och rättvis och rimlig fördelning av de 
värden som skapas av deras nyttiggörande” trätt i kraft och tillämpas i linje med nationell lagstiftning.

Var står vi idag?
Sverige har ännu inte ratificerat Nagoya-protokollet.

Det finns en svensk handbok om det internationella regelverket om tillgång till genetiska resurser.  
Nagoya-protokollet innebär dock att reglerna delvis förändrats.

Vad behöver göras?
87.  Ratificera Nagoyaprotokollet och driv på så att även EU gör det. 

88. Ge stöd till svenska forskare och andra aktörer som hämtar genetiskt material i andra länder, så att de kan ta 
fram bra avtal för sin verksamhet. Den handbok som finns måste uppdateras och spridas till relevanta mål-
grupper. Vetenskapsrådet, Högskoleverket samt universitet och högskolor bör få i uppdrag att skapa verktyg 
som säkerställer att svenska forskare respekterar Nagoyaprotokollet.

Mål 17: 
År 2015 har varje avtalsslutande part utvecklat, antagit och börjat implementera en effektiv och aktuell  
nationell strategi och aktionsplan för biologisk mångfald, byggd på delaktighet.

Var står vi idag?
I början av 1990-talet lade regeringen fram propositionen Strategi för biologisk mångfald, som bland annat result-
erade i att en rad myndigheter tog fram aktionsplaner för biologisk mångfald. Dessa aktionsplaner är mer än 15 år 
gamla. Det finns ingen samlad aktuell nationell strategi eller aktionsplan för bevarande av biologisk mångfald.

I slutet av 1990-talet kom ett system av 15 (senare 16) nationella miljökvalitetsmål, med tillhörande etappmål 
och indikatorer för måluppföljning. Miljökvalitetsmålen har i hög grad styrt inriktningen av miljöarbetet under 
det senaste årtiondet. Ett av målen, Ett rikt växt- och djurliv, rör specifikt bevarande av biologisk mångfald. Flera 
andra mål berör också bevarande av arter och ekosystem. Som visats tidigare (se sidan 7) är miljökvalitetsmålen i 
flera avseenden otillräckliga i förhållande till Nagoya-målen.

Vad behöver göras?
89. Ta fram en uppdaterad strategi för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald, formulerad med 
utgångspunkt från Nagoya-planen och TEEB:s rekommendationer (se sidan 10).  Lägg fast strategin i ett riksdags-
beslut.
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Mål 18: 
År 2020 är ursprungsbefolkningars och lokalsamhällens traditionella kunskap, liksom traditionella och 
förändrade sedvänjor av relevans för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald, liksom deras 
hävdvunna nyttjande av naturresurser, respekterade och föremål för nationell lagstiftning och relevanta inter-
nationella åtaganden. De är väl integrerade och speglade i implementeringen av konventionen, under fullt och 
effektivt deltagande av ursprungsbefolkningar och lokalsamhällen på alla relevanta nivåer.

Var står vi idag?
Ett nationellt program för lokal och traditionell kunskap relaterad till bevarande och hållbart nyttjande av bio-
logisk mångfald (NAPTEK) drivs på regeringens uppdrag av Centrum för Biologisk Mångfald i samverkan med 
Sametinget. Programmet startades 2006 och ska pågå i minst sex år. 

Det finns inhemska exempel på hur ursprungsbefolkningars och lokalsamhällens traditionella kunskap använts 
jämsides med vetenskaplig kunskap för att ta fram förvaltningsmodeller för skyddade områden. Världsarvet 
Laponia och Kosterhavets nationalpark är två sådana exempel.

ILO-konventionen om ursprungsbefolkningar har ratificerats av en rad länder, bland annat Norge. Givet den 
progressiva hållning Sverige genom åren har haft till arbetet med mångfaldskonventionens regler om urbefolk-
ningars rättigheter är det logiskt att Sverige blir fullvärdig part till ILO-konventionen. En ratificering skulle inte 
bara stärka samernas ställning utan också öka möjligheterna att bevara biologisk mångfald, inte minst i fjällen och 
det fjällnära området.

Vad behöver göras?
90.  Ratificera ILO-konventionen 169 om ursprungsbefolkningar och påskynda förhandlingsprocessen med den 

nordiska samekonventionen. 
91.  Fortsätt NAPTEK-programmet och utöka erfarenhetsutbytet med andra länder med motsvarande program. 

Mål 19: 
År 2020 är kunskapen, den vetenskapliga basen och teknologier relaterade till biologisk mångfald och dess 
värden, funktioner, tillstånd och trender, liksom till konsekvenser av förlust av biologisk mångfald, förbättrad, 
brett spridd och tillämpad.

Var står vi idag?
Lägesbeskrivningen i denna skrift visar, att kunskapen om den biologiska mångfalden i Sverige och om hoten mot 
den är relativt god, i varje fall vad gäller landmiljöer. Det har heller inte saknats mål och planer för att avvärja 
hoten och utveckla ett hållbart utnyttjande av mångfalden och de ekosystemtjänster den levererar. Det som hittills 
brustit är i stor utsträckning den politiska viljan att fatta de beslut och skapa de ekonomiska och administrativa 
resurser som krävs, vilket i sin tur underminerat samhällets förmåga att uthålligt och konsekvent arbeta i enlighet 
med de strategier och planer som tagits fram.

Satsningarna och uthålligheten har hittills varit otillräckliga för att nå stora delar av de nationella 
miljökvalitetsmålen. Nagoya-målen ställer i stora stycken högre krav än de nationella målen. Det innebär att  
tempot i bevarandearbetet och omställningen till hållbart nyttjande av naturresurser måste öka.

Försiktighetsprincipen, som innebär att man inte får låta avsaknad av fullständig kunskap hindra åtgärder för att 
avvärja hot mot miljön, är i hög grad tillämplig här. Vi vet tillräckligt för att resurseffektivt kunna öka tempot på 
en rad områden. 

Vad behöver göras?
92. Som generell riktlinje bör gälla att fortsatt utredning, planering och forskning inte får tillåtas fördröja insatser 

och åtgärder för att nå Nagoyamålen.

93. Genomför en samlad Biologisk Undersökning av Sverige (BUS), i syfte att stärka kunskapen om vad vi har av 
biologisk mångfald i Sverige, och tillståndet för denna. BUS bör byggas upp som ett samarbetskonsortium av 
de aktörer som redan arbetar med dessa frågor, till exempel SLU inklusive ArtDatabanken, andra universitet, 
Naturhistoriska riksmuseet, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna. Miljöor-
ganisationerna bör beredas plats i arbetet. Arbetet med att kartlägga habitat och nyckelmiljöer i havs- och 
sötvattensmiljöer måste få fortsatt prioritet. 

Undersökningens uppgifter bör vara att:
– tillhandahålla underlag för Sveriges rapporteringar till berörda konventioner, genomföranderapportering 
    till EU-kommissionen (av EU-direktiv), 
– ta fram underlag för arbetet med nya etappmål,
– bedöma miljötillståndet i förhållande till uppsatta mål.

Foto: Olivia Neacsu
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Mål 20: 
Senast år 2020 har mobiliseringen av finansiella resurser från alla källor för implementering av den strateg- 
iska planen för biologisk mångfald 2011-2020 ökat väsentligt från nuvarande nivåer, i enlighet med den konsoli-
derade och överenskomna processen i “Strategy for Resource Mobilization”. Detta mål kommer att förändras i 
förhållande till de uppskattningar av resursbehov som tas fram och redovisas av de avtalsslutande parterna.

Var står vi idag?
Enligt en uppskattning satsas på det internationella planet 4-5 miljarder dollar per år på åtgärder för att bevara 
biologisk mångfald. En stor del av finansieringen är dock nationell, merparten i utvecklade länder. Uppskattning-
arna av finansieringsbehovet varierar stort: från 1,1 till 300 miljarder dollar ytterligare per år. Kostnaden för att 
inte förhindra förluster av biologisk mångfald och degradering av ekosystemtjänster uppskattades av TEEB uppgå 
till 7 procent av bruttonationalprodukten 2050, vilket motsvarar över 4 000 miljarder dollar.

Inom CBD finns en resursmobiliseringsstrategi som är till för att se till att mål och överenskomna åtaganden verk-
ligen genomförs. Just nu pågår ett arbete med att utvärdera resursbehovet och att kartlägga finansiella flöden till 
biologisk mångfald. För att täcka finansieringsbehoven behövs såväl offentliga som andra, nya källor till finansier-
ing. Genomförandet av Nagoyaplanens mål förutsätter att finansiering finns på plats tillräckligt snabbt.

Vad behöver göras?
94. Sverige bör verka för att EU vid nästa partsmöte driver tydliga mål och indikatorer för finansiering av den 

strategiska planen. 

95. Sverige bör göra tydliga åtaganden om nya, additionella och förutsägbara finansiella resurser vid nästa 
partsmöte. Finansiering av arbete för att rädda den biologiska mångfalden och ekosystem utanför Sverige 
bidrar till en gemensam global nyttighet.

96. Sverige bör verka för att EU i sin nya budget (2014-2020) avsätter tillräckliga medel för att uppfylla  
Nagoya-åtagandet, och att Life-fonden utgör minst 1 procent av den totala EU-budgeten.

97. Öka andelen av biståndet som går till att stärka fattiga människors möjligheter till hållbart nyttjande och  
bevarande av ekosystem och biologisk mångfald.

98. Förstärk utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård i statsbudgeten från 2012 års nivå om ca 5 miljarder  
till ca 7,5 miljarder kronor från och med 2013, för att inom fem år åtminstone nå den nivå som miljömåls-
rådet föreslog i den fördjupade utvärderingen 2008. Även utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och 
livsmedel bör tillföras medel.

99. Utred möjligheten att genom fortsatt skatteväxling, och punktskatter på förbrukning och konsumtion av olika 
naturresurser, säkra statens intäkter så att de åtgärder som Nagoyaåtagandet kräver kan genomföras.

100. Sveriges Kommuner och Landsting bör, i samverkan med regionerna, bilda fler regionala naturvårdsstiftelser, 
  med Skärgårds- och Upplandsstiftelsen som förebild.
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