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Hvad gør det internationale samfund?



450 eksperter
1.800 sider
15.000 videnskabelige referencer

• IPBES leverer videnskabelige konsensus rapporter på 
opfordring af medlemsstaterne 

• Konsensus rapporterne knytter viden sammen på tværs af de 
traditionelle faggrænser

• IPBES anviser handlemuligheder overfor de politiske 
beslutningstagere 

• Alle konsensus rapporter skal vedtages ved enstemmighed 
mellem medlemstaterne.
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GENNEMGRIBENDE FORANDRING

Det mellemstatslige panel for biodiversitet og økosystemtjenester
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Dasgupta, P. 2021. The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review. 
Abridged Version. HM Treasury, London.

Naturens gendannelse
af ressourcer (udbud)

Økologisk fodaftryk
(efterspørgsel)

samfund natur



IPBES global biodiversity Assessment 2019.  Summary for policymakers

De direkte årsager til negative forandringer i 
økosystemerne (i faldende rækkefølge)
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Vilde pattedyr
4% af pattedyrenes globale biomasse

Arealanvendelse. Hvor blev pladsen til naturen af?

Mennesker
34% af pattedyrenes globale biomasse

Husdyr & kæledyr
Fjerkræ ikke inkluderet

62% af pattedyrenes globale biomasse
Kvæg
35%

Bison
5%

Heste
2%

Geder
3%

Får
3%

Grise
12%

Æsler
<1%

Kæledyr
<1%

Kameler
<1%

Pattedyrenes biomasse
opgjort for 2015

etc.

Hvert symbol svarer til 1 million tons 
kulstofækvivalenter



Indgreb som kan skabe gennemgribende forandring

1. Udvikle miljøansvarligheden gennem incitamenter og øget kapacitet, samt fjerne
skadelige støtteordninger.

2. Reformere den sektorinddelte og segmenterede beslutningstagning for at 
fremme integration på tværs af samfundssektorer og myndigheder.

3. De forvaltende myndigheder og erhvervsvirksomheder skal forebygge og udvise
forsigtighedshensyn i deres forvaltning for at forhindre en forværring af naturens
tisltand.

4. Fremme modstandygtigheden (resiliens) af såvel samfundet som økosystemerne
og planlægge i lyset af usikkerhed og kompleksitet for at kunne levere beslutninger
der er robuste i forhold til en bred vifte af udviklingsscenarier.

5. Styrke miljølovgivningen og dens implementering generelt. Dette gælder ikke
mindst i ulandende, hvor kapaciteten til forandring er lav og der behov for nye
ressourcer.

Anvisning af handlemuligheder

IPBES global biodiversity Assessment 2019.  Summary for policymakers



Hvordan går det med økosystemtjenesterne?

IPBES global biodiversity assessment 2019.  Summary for policymakers
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Det globale tab af økosystemtjenester på grund af ændret arealanvendelse ligger mellem
4.3 og 20.2 billioner $ om året.  Den totale værdi af økosystemtjensterene vurderes til at 
være mere en dobbelt så stor, som det globale bruttonationalprodukt.

Constanza et al. Global Environmental Change 26: 50-61 (May 2014) 



Almenar et al. 2021. Nexus between nature-based solutions, ecosystem services and urban 
challenges. Land Use Policy 100 | 104898. DOI:  10.1016/j.landusepol.2020.104898

Definition 1: Naturbaserede løsninger
omfatter alle forsøg på beskyttelse, 
bæredygtig forvaltning og genopretning af
økosystemer, som addresserer
samfundsudfordringer effektivt og adaptivt
og dermed tilgodeser både menneskelig
trivsel og biodiversitet.

Frit oversat efter IUCN’s Global Standarder for naturbaserede
løsninger 2020 

Krydsfeltet mellem økosystemtjenester og naturbaserede løsninger
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Menneske
skabt (20)

På land (127)

I vand (52)

Definition 2: Løsninger inspireret og 
understøttet af naturen, som er
omkostningseffektive og samtidigt leverer
miljømæssige, sociale og økonomiske
fordele og bidrager til at opbygge resiliens. 
Sådanne løsninger betinger en mere divers 
natur og naturlige processer på landjorden
og i havet.

Frit oversat efter EU kommisionen definition af naturbaserede
løsninger

https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104898


Naturbaserede løsningers bidrag til klimakrisen

I 2030 kan naturbaserede løsninger
levere ca. 1/3 af den nødvendige CO2

mitigering, der skal til for at overhol-
de Parisaftalens mål om at holde den 
globale opvarming under 2%.

Griscom, B. W. et al. 2017. Natural Climate Solutions. 
PNAS 114(44) | 11645–11650. DOI: 10.1073/pnas.1710465114

http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1710465114


Bevaringsstatus af Natura2000 områderne

Anononym 2020. State of nature in the EU. Results from reporting 
under the nature directives 2013-2018. EEA Report 10: 1-141

Gunstig

Ugunstig
Moderat
ugunstig

30 % gunstig
40% ugunstig
30% moderat

DK: 

Fredshavn et al.  2019. Bevaringsstatus for naturtyper og arter . versigt over Danmarks Artikel
17-rapportering til habitatdirektivet. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi



Definition:
I hvilken grad sammensætning, 
struktur og funktion af et 
økosystem falder inden for den 
variation der optræder i
naturlige økosystemer

Carter et al. 2019. Environmental Management volume 
64: 1–19. 
DOI |10.1007/s00267-019-01163-w

Økologisk integritet

https://rewildingeurope.com/space-for-wild-nature/



Gennemgribende forandring – den danske virkelighed

I runde tal fylder Danmark 43.000 km2 svarende til 4.300.000 hektar

EUs biodiversitetstrategi : 30 % af landjorden skal udlægges til natur formål
(heraf 10 % strength beskyttet) svarende til 1.290.000 hektar ved fuld
implementering i Danmark.

Valgløfte fra Socialdemokratiet: 60.000 hektar (1,4% svarende til Bornholm) 
udlægges til naturnationalparker (gerne over 5.000 hektar store). 

Reelt forslag: 23 naturnationalparker bragt i forslag hvoraf kun to er større
end 5.000 hektar.  De seneste femten parker foreslået vil bidrage med 35.000
hektar.

En lavt hængende frugt? Det samlede skovareal udgør 14 % af landarealet. 
Heraf er 18% statsejede. Ved omlægning til vildskov kan man med et hug 
bidrage med 2,5% til målsætningen (~ 107.500 hektar).

Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug: ‘Der afsættes midler til
udtagning af 22.000 ha lavbundsjorder og randarealer og til ekstensivering af 
jorder med henblik på senere udtagning. Med tidligere aftaler sikres dermed 
vådgøring af 50.500 ha landbrugsarealer og ekstensivering af 38.000 ha 
svarende til i alt 88.500 ha.’

Breaking news: En forligskreds til venstre for midten i dansk politik har netop 
vedtaget en naturpakke som blandt andet indebærer at 30.000 hektar 
statsskov udpeges til naturformål.


