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Global effekt på naturen och den biologiska mångfalden

• 75 % av markytan har omvandlats på ett 
märkbart sätt

• 66 % av haven påverkas av ökande 
kumulativa effekter 

• 85 % av våtmarkerna har försvunnit 

• 68 % minskning i övervakade 
populationer av däggdjur, fåglar, 
groddjur, reptiler och fisk, och

• 22 % av alla växtarter är 
utrotningshotade, en majoritet av dem 
finns i tropikerna.

Sedan 1970: 
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Enligt  World Economic 

Forums Global Risks Report

har sannolikheten för förlust 

av biologisk mångfald till 

följd av mänsklig aktivitet 

ökat till hög risk sedan 2017 

och är nu en av de fem 

största riskerna de 

kommande tio åren.  

Förlust av biologisk mångfald  – en global risk för ekonomin

http://www.wef.ch/risks2020
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Stoppad avskogning är en nyckelfråga

• Konsumtionen av livsmedel inom EU leder

till förlust av ekosystem och biologisk

mångfald i andra delar av världen, framför

allt i Latinamerika och Sydostasien.

• Genom import ansvarar EU för 16 % av 

avskogningen. Bara Kina importerar mer.

• Produkter som leder till störst avskogning i

tropiska områden är soja, palmolja och

nötkött, följt av timmer, kakao och kaffe.  



Från monokultur till mosaiklandskap

© Alffoto © John E. Newby / WWF



Ambitiösa naturvårdsåtgärder samt 

hållbar produktion och konsumtion

Med naturvårdsåtgärder

Business as usual
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INDIKATORVÄRDE 2010 

1970 1990 2010 2030 2050 2100

Det finns hopp om vi alla bidrar till omställningen!



Företag måste dra sitt strå till stacken

Förlust av livsmiljöer
på land/till havs

Överexploatering
av arter

Klimatförändring

Föroreningar

Invasiva arter
och sjukdomar

Naturvård, skydd och sammanläkning 
av värdefulla naturområden

Restaurering av skog och viktiga 
landskapselement

Hållbart nyttjande 
av naturresurser

SLUTA BIDRA TILL FÖRLUST
AV BIOLOGISK MÅNGFALD

ÖKA DEN BIOLOGISKA
MÅNGFALDEN



Det behövs ökad styrning för biologisk mångfald

Börja vidta åtgärder direkt utifrån era nuvarande kunskaper samtidigt som ni accepterar att tyngdpunkten kan 
förändras något i takt med ytterligare insikter.

Gör åtaganden 

för att ...

•sluta bidra till 

förlust av biologisk 

mångfald 

•skydda och 

förbättra biologisk 

mångfald 

Bedöm ...

•påverkan på 

värdekedjan

• intressesfären

•möjligheterna

Sätt verksam-

hetsmål ...

• identifiera 

baslinje

•sätt 

verksamhetsmål

•offentliggör

Prioritera ...

• på vilket ställe 

ni ska börja 

och med vilka 

åtgärder

Implementera ...

•gör en 

handlingsplan

•använd er fulla 

potential

•ändra rutiner 

och metoder i 

organisationen 

och värdekedjan

Påverka & 

samarbeta för att ...

• förändra den 

bransch ni verkar i 

•utveckla landskaps-

perspektivet 

•utöva påtryckningar 

för förändringar på 

policynivå och i 

lagstiftning  

AGERA



Mål, indikatorer och baslinje – exempel kaffe

Exempel:

Övergripande 

mål

• ingen nettoförlust av natur från med 2020 

• ett nettopositivt tillstånd för naturen 2030, och

• fullt återhämtad biologisk mångfald till år 2050. 

Mål 1) Noll avskogning från 2020 och noll konvertering av 

livsmiljöer i värdekedjan till 2030 i enlighet med AFI 

2) 100 procent av allt kaffe har certifierats mot trovärdiga 

standarder med ambitiösa miljömässiga och sociala 

kriterier

Indikator 1) Avskogning/konvertering av naturliga ekosystem (hektar)

2) Andel kaffe som är certifierat enligt Rainforest Alliance, 

UTZ eller Fair Trade

Baslinje 1) Genomsnittliga nivåer på avskogning/konvertering i 

leverantörskedjan under de senaste fem åren  

2) Andel certifierat kaffe förra året
Källa: SBTN interim guidance, oktober 2020
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• Öka naturbetesmarker

• Skapa mer variation i odlingslandskapet

• Minska kemikalieanvändningen

• Premiera odlingsmetoder som vårdar marken

• Premiera hållbart fiske

• Importera ingen avskogning

Viktigaste bidragen från svenska företag
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- build a European Business for Biodiversity 
movement.

- strengthen the framework to ensure that EU 
funding supports biodiversity-friendly 
investments

- invest in biodiversity and nature-based 
solutions a significant portion of the 25% of the 
EU budget dedicated to climate action.

- promote tax systems and pricing that reflect 
environmental costs, including biodiversity 
loss.

- further develop the methods, criteria and 
standards to describe the essential feature of 
biodiversity, its services, values, and 
sustainable use.

The Commission will:

Eus biodiversitetsstrategi fyller ett år


