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Tillståndet för biologisk mångfald

» IPBES rapport från 2019 visar globalt negativ 

trend för biologisk mångfald och stor risk att 

ekosystemtjänster slås ut. 

» Vi når inte de mål vi satt upp för biologisk 

mångfald (Aichi-målen, miljökvalitetsmålen etc.).

» IPBES rapport visar att 1 miljon arter hotas av 

utrotning.

» Restaurering nämns som en viktig insats.



Supernaturåret 2020 

» Ny EU-strategi för biologisk mångfald kommer i mars.

» Nya globala mål för biologisk mångfald inom konventionen för biologisk 

mångfald på CBD COP15 i oktober.

» FN:s Havskonferens i Lissabon i juni. 

» IUCN kongress i Marseille i juni. 

Nya mål för kommande 10-årsperiod som kommer att påverka våra 

nationella mål och arbetssätt.



FN:s årtionde för restaurering av ekosystem 

» FN:s generalförsamling har utsett 2021-2030 som årtiondet för restaurering 

av ekosystem. 

» Syftet är att uppnå målen för hållbar utveckling (SDG), främst de som rör 

klimatförändringar, utrotning av fattigdom, livsmedelssäkerhet, vatten och 

bevarande av biologisk mångfald.

» Återställa skadade ekosystem är kostnadseffektivt.

» FN kräver att alla delar av samhället bidrar. 

https://www.decadeonrestoration.org/

https://www.decadeonrestoration.org/


Nationellt arbete



Läget i Sverige

» Uppföljning av tillståndet för arter och 

naturtyper som ingår i EU:s 

naturvårdsarbete (art- och 

habitatdirektivet) genomfördes 2019.

» Gräsmarker, dyner och naturtyper i 

havet har sämst bevarandestatus i 

Sverige. 

Illustration Naturvårdsverket efter förlaga från Artdatabanken.



Nationellt arbete

» Nya nationella mål för biologisk mångfald kommer, vilka vet vi ännu inte. 

» Vi behöver arbeta mer med restaurering för att klara målen för biologisk 

mångfald.

» HaV kommer att ta fram en nationell strategi för restaurering.  

» Vi behöver arbeta utifrån en koordinerad förvaltning från källa till hav. 

» Samverkan och delaktighet, samt lokala åtgärder viktiga för att lyckas. 

» Vi har verktyg och kunskapsunderlag: åtgärdsprogram för hotade arter, 

grön infrastruktur, områdesskydd, nationell marin kartering, 

konnektivitetsstudier, underlag om fysisk påverkan m.m. 



Tack!




