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Bakgrund 

Aldrig tidigare har världens biologiska mångfald minskat lika snabbt, vi befinner oss i det som 
kallas det sjätte massutdöendet. De mest centrala orsakerna till förlusten av biologisk 
mångfald är enligt IPBES och Naturvårdsverket människans ohållbara nyttjande av mark och 
vatten, jakt och fiske, klimatförändringar, spridning av gifter och andra föroreningar samt 
förekomsten av invasiva arter. Dessa direkta påverkansfaktorer drivs av en rad underliggande 
indirekta faktorer, som tex våra ohållbara produktions- och konsumtionsmönster.1 Den snabba 
förlusten av biologisk mångfald är, tillsammans med klimatförändringarna, det största hotet 
mot allt levande på vår planet.  Om inte naturkrisen bekämpas så riskerar tre fjärdedelar av alla 
arter på jorden att försvinna under de närmaste århundradena.  
 
Förlusten av biologisk mångfald är inte bara alarmerande ur ett miljö - och klimatperspektiv, 
utan påverkar även ekosystems förutsättningar att leverera naturnyttor som är grundläggande 
för vår överlevnad, och uppfyllandet av mänskliga rättigheter (MR).2 Det nya ramverket3 måste 
därför, utöver att sätta ambitiösa mål för att skydda och återskapa biologisk mångfald, referera 
till relevant internationell lagstiftning för mänskliga rättigheter och jämställdhet, liksom 
referera till detta i såväl mål, milstolpar, delmål och indikatorer. Människor som står upp mot 
exploatering och försvarar miljön hotas världen över. Detta måste adresseras i form av ett eget 
mål. Givet det akuta läget för människa och naturen, och det faktum att de globala 
ansträngningarna inom ramen för Konventionen om biologisk mångfald hittills varit 
otillräckliga, krävs ökade ambitioner och politisk handlingskraft. Det nya ramverket för 
biologisk mångfald för perioden efter 2020 är tänkt att ersätta de nuvarande Aichimålen. 
COP154 i Montreal är vår bästa chans att stoppa förlusten av biologisk mångfald på en global 
skala. 
   

Vad står på spel på COP15 i Montreal?  
Världens ledare måste visa att de tar vetenskapens larmrapporter på allvar. De måste visa att 
de är beredda att fatta modiga beslut för att hantera den kris som FN:s miljöorgan (UNEP) kallar 
för trippelkrisen; den globala uppvärmningen, förlusten av biologisk mångfald och spridningen 
av miljögifter, liksom säkerställa alla människors rätt till en ren, säker och hälsosam miljö.5 För 
att vända trenden är gradvisa förändringar inte längre tillräckliga. Sverige måste ta ett starkt 

 
1 https://ipbes.net/assessment-reports/eca, 
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/media/publikationer-pdf/6900/978-91-620-6917-9.pdf 
2 Boyd, D. R., & Keene, S. (2021). Human Rights-Based Approaches to Conserving Biodiversity: 
Equitable, Effective and Imperative. A Policy Brief from the UN Special Rapporteur on Human Rights and the 
Environment.  
3 CBD (2022, October 17) Outcomes of the work of the Informal Group on the Post-2020 Global Biodiversity 
Framework,  CBD/WG2020/5/2  https://www.cbd.int/doc/c/dfeb/e742/b936c09eae9dd558c1310b5b/wg2020-
05-02-en.pdf (informal group), CBD (2022, June 21) WG2020/4/4 (from previous formal meeting in Nairobi) 
https://www.cbd.int/doc/c/3303/d892/4fd11c27963bd3f826a961e1/wg2020-04-04-en.pdf 
4 Konventionen för biologisk mångfald undertecknades av 150 regeringsledare vid toppmötet i Rio som hölls år 
1992. Konventionen är, i enighet med dess namn, tillägnad att bevara den biologiska mångfalden i världen och 
säkerställa att den nyttjas hållbart, samt att nyttan som uppstår vid användandet av genetiska resurser ska 
fördelas rättvist. Den har nu ratificerats av 196 länder, plus Europeiska unionen. USA och Vatikanen sticker ut 
då de inte skrivit under.  
5 United Nations General Assembly, UNGA. (2022). The human right to a clean, healthy and sustainable 
environment (Vol. 22). A/RES/76/300, 1 August 2022, https://documents-dds-ny. un. org/doc/UNDOC/GEN.  

CBD%20(2022,%20October%2017)%20Outcomes%20of%20the%20work%20of%20the%20Informal%20Group%20on%20the%20Post-2020%20Global%20Biodiversity%20Framework,%20%20CBD/WG2020/5/2
CBD%20(2022,%20October%2017)%20Outcomes%20of%20the%20work%20of%20the%20Informal%20Group%20on%20the%20Post-2020%20Global%20Biodiversity%20Framework,%20%20CBD/WG2020/5/2
https://www.cbd.int/doc/c/dfeb/e742/b936c09eae9dd558c1310b5b/wg2020-05-02-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/dfeb/e742/b936c09eae9dd558c1310b5b/wg2020-05-02-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/3303/d892/4fd11c27963bd3f826a961e1/wg2020-04-04-en.pdf


 
 

och tydligt politiskt ledarskap i förhandlingarna, både inom EU och i bilaterala samtal med 
andra länder. Det finns ett särskilt starkt behov av höjda ambitioner för skydd av ekosystem, 
arter och genetiska resurser, och mer kraftfulla åtgärder som angriper drivkrafterna bakom 
förlusten av biologisk mångfald så som produktions- och konsumtionskulturer. Den nya 
handlingsplanen behöver också innehålla tydliga, mätbara och bindande mål som 
konkretiseras i nationella handlingsplaner och strategier, och kraven på återapportering måste 
förbättras. Det krävs en betydligt starkare genomförande-, övervaknings- och översynsprocess 
som bidrar till stärkta förutsättningar för att förbättra implementeringen nationellt, liksom 
adekvat finansiering för genomförandet. 
 
Beslut som fattas måste säkerställa koherens och synergier med globala åtaganden inom 
klimatområdet. Strax före toppmötet om biologisk mångfald i Montreal hålls ett motsvarande i 
Egypten rörande klimatkonventionen. Klimatförändringarna är en betydande orsak till 
förlusten av biologisk mångfald och bevarande och restaurering av biologisk mångfald är 
avgörande för att adressera klimatförändringarna. Därför är det viktigt att de två toppmötena 
ser till de båda konventionernas bästa och hanterar de två kriserna tillsammans.6  Det är även 
önskvärt att ramverket tillvaratar synergier med mål om fattigdomsbekämpning, jämställdhet 
och uppfyllandet av de Globala målen för hållbar utveckling. Sverige har sagt sig vilja gå i 
bräschen för mänskliga rättigheter. Vi förväntar oss att den slutgiltiga handlingsplanen 
genomsyras av ett MR-perspektiv. 
 
  

Naturskyddsföreningens ståndpunkter  
 

Behovet av stärkt, effektivt och rättvist bevarande av biologisk mångfald 
Ett av konventionens huvudsakliga mål är att bevara världens biologiska mångfald, samt 
säkerställa att den förvaltas hållbart. Skydd av natur är ett centralt verktyg och kan vara en 
kostnadseffektiv åtgärd för att bevara biologisk mångfald och om skyddet planeras väl, kan det 
stärka biologisk mångfald även utanför de skyddade områdena. Friska ekosystem med en rik 
biologisk mångfald är därtill helt avgörande för att vi ska kunna begränsa den globala 
uppvärmningen och uppnå våra klimatmål. I tillägg till målet om trettio procent skydd av hav 
och land behöver restaureringsinsatser prioriteras med fokus på såväl biologisk mångfald som 
kolinlagring.  
 
I förslaget till det nya globala ramverket finns ett mål om att skydd av land och hav ska öka 
från nuvarande tio procent respektive sjutton procent till trettio procent skydd av hav och land 
till 2030. Dessvärre har nuvarande mål varit svåra att uppnå.7 Fört att uppnå minst trettio 
procent skydd behöver världens länder öka sina ambitioner nationellt och det är avgörande att 
skyddade områden uppfyller krav om transparens, kvalitet och långsiktighet. Vidare behöver 

 
6 Så hänger biologisk mångfald och klimatet ihop - Naturskyddsföreningen 
(naturskyddsforeningen.se), https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/sa-hanger-biologisk-mangfald-
och-klimatet-ihop/  
7 Naturskyddsföreningen & WWF. (2021). Biologisk mångfald – nuläge och vägen framåt.  
https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2021/05/biologisk-mangfald--nulage-och-vagen-framat.pdf  

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/sa-hanger-biologisk-mangfald-och-klimatet-ihop/
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/sa-hanger-biologisk-mangfald-och-klimatet-ihop/
https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2021/05/biologisk-mangfald--nulage-och-vagen-framat.pdf


 
 

synsättet förändras för hur skydd utformas och förvaltas. En viktig del i detta är att erkänna 
och respektera urfolks och lokalsamhällens (män, kvinnor och unga) kunskapssystem och 
bevarandemetoder samt kollektiva mark - och nyttjanderättigheter, vilket stöds av 
vetenskapliga rapporter.8 Dessa visar bland annat att förlusten av biologisk mångfald i regel är 
mindre omfattande i områden som skyddas och förvaltas av urfolk och lokalsamhällen över tid, 
i linje med deras kunskapssystem. Trots deras viktiga roll för skydd av biologisk mångfald har 
miljontals människor blivit borttvingade, inte sällan med våld, från sina territorier. Sambandet 
mellan biologisk mångfald och mänskliga rättigheter behöver fortfarande tydliggöras i det nya 
ramverket. Att enbart fokusera på skydd av områden med höga naturvärden kommer inte vara 
tillräckligt för att vända förlusten av biologisk mångfald utan avgörande är även höga 
ambitioner för återställande av natur. 
 
Naturskyddsföreningen anser att: 
 

• Post 2020-ramverket måste innehålla ambitiösa nationella mål om att skydda minst 30 
procent av världens land-, hav- och sötvattensområden till 2030; 

• Skyddade områden ska ha en effektiv förvaltning och utgöras av ekologiskt 
representativa och sammanhängande nätverk för att långsiktigt skydda känsliga 
livsmiljöer och arter, samt stärka ekosystemens motståndskraft mot 
klimatförändringarna; 

• I tillägg till skydd måste den nya handlingsplanen innehålla ambitiösa mål om 
restaurering av land-, hav- och sötvattensområden. Restaurering kan dock aldrig 
användas som kompensation för utarmning av biologisk mångfald i annat område; 

• Post 2020-ramverket ska innefatta tydligare skrivningar avseende urfolks och 
lokalsamhällens kollektiva rätt till mark, vatten och naturresurser; säkerställa deras 
meningsfulla deltagande; liksom respektera deras kunskapssystem; 

• Om skydd av urfolks och lokalsamhällens mark och territorier planeras, ska principen 
om ett fritt och informerat förhandssamtycke (FPIC) tillämpas, samt naturnyttor 
fördelas rättvist; 

• Miljöförsvarares, och särskilt kvinnors, utsatta situation ska uppmärksammas och ett 
särskilt mål för skydd av miljöförsvarare inkluderas. 

 

Vikten av en genomgripande samhällsomställning  
De största hoten mot den biologiska mångfalden på land och i haven är de areella näringarnas 
kortsiktiga och ohållbara exploatering av naturens resurser. Dagens högintensiva 
kemikaliejordbruk är en betydande drivkraft. För att motverka avskogning, spridning av 
bekämpningsmedel och näringsläckage måste marknyttjande bedrivas utifrån agroekologiska 
principer. Det moderna, intensiva skogsbruket orsakar förlust av biologisk mångfald i många 
av världens skogar. Korta omloppstider och metoder som radikalt omvandlar ekosystemen, 
förstör förutsättningarna för många av de naturligt förekommande arterna och ekologiska 

 
8 IPBES (2019): Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem 
services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. S. Díaz, 
J. Settele, E. S. Brondízio E.S., H. T. Ngo, M. Guèze, J. Agard, A. Arneth, P. Balvanera, K. A. Brauman, S. H. M. 
Butchart, K. M. A. Chan, L. A. Garibaldi, K. Ichii, J. Liu, S. M. Subramanian, G. F. Midgley, P. Miloslavich, 
Z. Molnár, D. Obura, A. Pfaff, S. Polasky, A. Purvis, J. Razzaque, B. Reyers, R. Roy Chowdhury, Y. J. Shin, I. 
J. Visseren-Hamakers, K. J. Willis, and C. N. Zayas (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. 56 pages.   



 
 

processerna.  Omvandling av naturskogar till trädplantager samt jordbruksmark är idag 
betydande faktorer för förlust av naturskogar globalt. Naturskogar behöver därför skyddas och 
förvaltas och skogarnas samtliga värden erkännas och respekteras.9 

 

I haven är fiske den enskilt största orsaken till förlust av biologisk mångfald. Över nittio 
procent av världens kommersiella fiskbestånd är maximalt utnyttjade eller överfiskade. 
Dessutom hotas mångfalden i hav och sjöar av destruktiva fiskemetoder. Det krävs en radikal 
omställning av fiskesektorn inom vilken ett skonsamt småskaligt fiske främjas.  Parallellt 
måste verksamhet som till exempel olje-, gas- och mineralutvinning med negativ påverkan på 
akvatiska ekosystem och människa kraftigt begränsas. 

 
Produktion, utvinning och bearbetning av råvaror står för runt hälften av världens 
koldioxidutsläpp och över nittio procent av biodiversitetförlust och vattenbrist.10 Drivkrafter i 
form av investeringar, produktion, konsumtion och näringslivets villkor måste adresseras. Det 
föreslagna Post 2020-ramverket är svagt avseende konkreta åtgärder för omställningen av 
system för produktion och konsumtion för att möta alla människors rätt till utveckling och ett 
värdigt liv inom ramen för de planetära gränserna.   
 
Förutom att minska den direkta exploateringen av naturresurser behöver materialkretslopp 
effektiviseras och mer material återvinnas och återanvändas. För att material inte ska vara 
skadliga för människors hälsa och för miljön måste de vara giftfria och transparens vad gäller 
kemikalieinnehåll säkerställas. 
 
Naturskyddsföreningen anser att: 
 

• Post 2020-ramverket måste inkludera sektoriella mål som bidrar till en hållbar 
omställning av jordbruks-, fiske- och skogssektorn samt infrastruktur. Hänsyn ska tas 
till såväl biologisk mångfald som mänskliga rättigheter; 

• Post 2020-ramverket bör prioritera en omställning av jordbruks, - skogs, - och 
fiskesektorn och referera till de Internationella riktlinjerna för ett hållbart småskaligt 
fiske (VGSSF) liksom de Internationella riktlinjerna för nyttjanderättigheter (VGGT); 

• Post 2020-ramverket behöver tydligare avspegla drivkrafterna bakom förlusten av 
biologisk mångfald och bidra till en omställning av ohållbara system för produktion och 
konsumtion. En milstolpe att minst halvera avtrycket från konsumtion och produktion 
till 2030 bör inkluderas; 

• Post 2020-ramverket ska inkludera mål för en omställning till giftfria och 
resurseffektiva materialkretslopp, vilket kräver transparens för materials 
kemikalieinnehåll; 

 
9 https://www.umu.se/en/news/the-many-different-values-of-a-forest-increase-with-the-age-of-the-
forest_9546692, https://ntfp.org/what-we-do/ 
10 UNEP Global Resources Outlook 2019 
(https://www.resourcepanel.org/sites/default/files/documents/document/media/unep_252_global_resource_
outlook_2019_web.pdf).  

https://www.resourcepanel.org/sites/default/files/documents/document/media/unep_252_global_resource_outlook_2019_web.pdf
https://www.resourcepanel.org/sites/default/files/documents/document/media/unep_252_global_resource_outlook_2019_web.pdf


 
 

• Post 2020-ramverket behöver konkreta mål och indikatorer för att lagar, policyer och 
ekonomiska styrmedel ska gynna resurseffektiva materialflöden och minskad 
konsumtion. Detta för att göra ramverkets nationella genomförandeplaner mer 
verkningsfulla. 
 

 Samordning av lagstiftning och policyer på alla nivåer för att stödja 
implementeringen av post 2020-ramverket  
De nödvändiga instrumenten för att stödja post 2020-ramverkets implementering, i form av 
konventioner, lagar, policyer, och ekonomiska styrmedel, måste samverka för att nå 
målsättningen inom ramen för det nya post 2020 ramverket. Global standardisering och 
harmonisering är nödvändigt för att instrumenten på bästa vis ska stödja 
implementeringsarbetet. 
 
Naturskyddsföreningen anser att: 
 

• Koordineringen av Post 2020-ramverkets mål med annan relevant lagstiftning och 
globala överenskommelser, såsom Parisavtalet11 och Agenda 203012, måste avsevärt 
stärkas för att på så sätt skapa synergier, koherens och leda till ömsesidigt 
förstärkande åtgärder; 

• Medlemsländerna behöver regelbundet se över och koordinera sig kring i dagsläget 
saknade multilaterala instrument för att optimalt stödja post 2020-ramverkets mål och 
via andra relevanta fora, såsom UNEA, UNGA, OECD, verka för att skapa saknade 
instrument. 

   

Inkludering och meningsfullt deltagande 
Det är stater som har det primära ansvaret för genomförandet av Post 2020-ramverkets mål och 
delmål. En förutsättning för att genomföra den genomgripande samhällsomställning som krävs 
är dock att alla samhällets aktörer respekterar, aktivt deltar i och verkar för dess verkställande. 
Däribland inkluderas nationella och lokala myndigheter, privata sektorn, finansinstitutioner 
och regionala organisationer. Civilsamhällets liksom urfolks och lokalsamhällens 
meningsfulla deltagande är avgörande för att målen ska nås. 
 
Naturskyddsföreningen anser att: 
 

• För genomförandet av Post 2020-ramverket, behövs lokala, nationella, regionala och 
internationella plattformar som underlättar dialog, koordinering, kunskapsutbyte och 
samarbete mellan olika samhällsaktörer och grupper; 

• Post 2020-ramverkets genomförande ska garantera urfolk och lokalsamhällens 
meningsfulla deltagande och inflytande i processer med bäring på deras mark, 
territorier och resurser, eller med direkt påverkan på deras livsuppehällen; 

• Post 2020-ramverket ska, i enlighet med Gender Plan of Action, säkerställa kvinnor och 
flickors meningsfulla deltagande i genomförande och uppföljning. Jämställdhet 
behöver vidare genomsyra ramverkets mål, milstolpar, delmål och indikatorer. 

 
11 https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf 
12 https://sdgs.un.org/2030agenda  

https://sdgs.un.org/2030agenda


 
 

  

Ökning och omställning av finansiella flöden 
Genomförandet av Post 2020-ramverket kommer att kräva ökade resurser, såväl finansiella 
som tekniska, och särskilt stöd till låginkomstländer måste öka substantiellt. Detta förutsätter 
en omställning av finansiella flöden och nya finansieringsåtaganden utöver redan utlovade 
medel för konventionens genomförande och befintliga biståndsmål. Det är av yttersta vikt att 
stödet fördelas rättvist, och substantiellt ökar stödet till urfolks bevarandearbete och 
anpassningsåtgärder. 
 
Naturskyddsföreningen anser att: 
 

• Ökade finansiella resurser, i form av offentlig finansiering, styrmedel och innovativa 
finansieringsformer, för genomförandet av det nya globala ramverket för biologisk 
mångfald ska säkerställas, både nationellt och internationellt. Låginkomstländers 
behov av finansiering och kapacitet måste särskilt tillgodoses; En ambitiös strategi 
med kvantitativa finansiella mål, bör tas fram; 

• Alla subventioner med skadlig påverkan på biologisk mångfald ska avskaffas, och 
ekonomiska styrmedel ska omlokaliseras för att främja biologisk mångfald; 

• En större andel av det riktade finansiella stödet ska garanteras utsatta och resurssvaga 
grupper, såsom urfolk, lokalsamhällen inklusive initiativ som leds av kvinnor och unga 
på landsbygden; 

• För genomförandet av Post 2020-ramverket krävs utveckling och uppföljning av 
nationella finansiella planer. 

 
 
  



 
 

 
Relaterade policydokument   
  
Det här dokumentet innehåller Naturskyddsföreningens ståndpunkter i frågor som rör många 
av våra policyer. Föreningens ståndpunkter i sakfrågor finns i följande dokument.  
  
Policyer  
Föreningens långsiktiga och övergripande ställningstaganden beskrivs i föreningens policyer. 
Naturskyddsföreningen har policyer om följande områden:  

• Klimat, energi och transporter  
• Skogen  
• Jordbruk   
• Hav och vatten   
• Miljögifter   
• Jakt och viltförvaltning   
• Mineral   
• Globalkompassen  

 
Du hittar alla aktuella policyer på vår webbplats naturskyddsföreningen.se.  
  
Positionspapper   
Ett positionspapper innehåller föreningens mer detaljerade ställningstaganden i avgränsade 
frågor. Du hittar alla aktuella positionspapper på vår webbplats naturskyddsföreningen.se.  
 
Remissvar   
Naturskyddsföreningen svarar årligen på ett stort antal remisser på riksnivå, regional nivå och 
lokal nivå. Riksföreningens remissvar publiceras också på vår webbplats 
naturskyddsföreningen.se.  
  
  
  
  
  
 


