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Konventionen om biologisk mångfald 
(CBD)

•
 

Bevara biologisk mångfald

•
 

Nyttja dess komponenter hållbart

•
 

Rättvist fördela nyttan från genetiska resurser
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Vad lär vi av 00-talets arbete?

•
 

Ta itu med 
–

 
underliggande orsaker

–
 

direkta hot
•

 
Säkra
–

 
arter och ekosystem

–
 

nytta för människor
–

 
delaktighet i beslut

•
 

Stötta
–

 
kapacitet

–
 

finansiering
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COP 10, 18-29 oktober, Nagoya

•
 

Protokoll om genetiska resurser

•
 

Strategisk plan 2011-2020

•
 

Mobilisering av resurser

•
 

Synergier biologisk mångfald / klimat
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ABS-protokollet

•
 

Bindande regler för tillträde till genetiska resurser, 
nyttofördelning och efterlevnad.

•
 

Rättssäkra tillträdesregler
•

 
Motverka att genetiska resurser inhämtas olagligt

•
 

Underlätta forskning och utveckling, och samtidigt 
främja att en del av vinsten återförs till det land där 
resurserna hämtas.

•
 

Skapa positiva incitament som bidrar till att stärka 
bevarandet och det hållbara nyttjandet av biologisk 
mångfald.

•
 

Respekt för rätten till kunskap om genetiska resurser
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Strategisk plan 2011-2020

•
 

2050 vision:
 

Biodiversity is valued, conserved, restored 
and wisely used, maintaining ecosystem services, 
sustaining a healthy planet and delivering benefits for all 
people.

•
 

2020 mission:
 

Take effective and urgent action
 

to halt 
the loss

 
of biodiversity in order to ensure that by 2020 

ecosystems are resilient
 

and continue to provide 
essential services, thereby securing the planet’s variety 
of life, and contributing to human well-being, and 
poverty eradication…



Miljödepartementet

Strategisk plan 2011-2020
•

 
Skydda 17 procent av land-

 
och 10 procent av kust-

 
och marina områden.

•

 
Minst halvera och där det är möjligt stoppa avskogning och förstörelse av 
andra naturmiljöer.

•

 
Stoppa överfiskningen.

•

 
Säkra eller restaurera ekosystem som erbjuder värdefulla 
ekosystemtjänster, framförallt vatten.

•

 
Restaurera minst 15 procent av degraderade ekosystem för att ge 
motståndskraft mot klimatförändringar och möjlighet att lagra koldioxid.

•

 
Fasa ut eller reformera skadliga subventioner.

•

 
Synliggöra värdet av biologisk mångfald / ekosystemtjänster

 
i räkenskaper
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Mobilisering av resurser

•
 

Tydliggöra behoven av finansiella resurser.
•

 
COP11 ska anta globala målsättningar.

•
 

Mobilisera resurser, bl
 

a genom att engagera näringslivet 
i finansiering av stöd för biologisk mångfald.

•
 

Ytterligare integrera förvaltning av naturresurser i 
utvecklingssamarbetet.

•
 

Regionala workshops för att synliggöra värdet av 
ekosystemtjänster, mobilisera resurser, göra 
prioriteringar och behovsanalyser.
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Biologisk mångfald och klimatet

•
 

Ta fram förslag till gemensamma aktiviteter för 
de tre Rio-konventionerna.

•
 

Möjlighet att lyfta frågan ytterligare vid Rio +20

•
 

Insatser för minskad klimatpåverkan som 
inriktas på att stärka ekosystemen, ska 
kombineras med insatser för att gynna biologisk 
mångfald –

 
fortsatt arbete med ”safeguards”
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Forskarpanel

•
 

COP10 uppmuntrar FN:s generalförsamling att 
etablera en internationell forskarpanel (IPBES).

•
 

IPBES ska sammanställa forskningen på 
området, liknande det arbete FN:s klimatpanel 
genomför.
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Besluten från Nagoya

www.cbd.int/nagoya/outcomes/
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