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Rio-toppmötet 1992

• Rio-deklarationen
• Agenda 21
• Kommissionen om hållbar utveckling
• Klimatkonventionen
• Konventionen om biologisk mångfald
• …



FN:s Konvention om 
biologisk mångfald

• Artikel 1: 
– ”Målen för denna konvention, …, är bevarandet av 

biologisk mångfald, hållbart nyttjande av dess 
beståndsdelar och rättvis fördelning av nyttan som 
uppstår vid utnyttjande av genetiska resurser, …”



Naturvård
”Bevarandet av biologisk mångfald”



Miljöproblematiken
• Rachel Carsons 

”Silent spring”
(1962)

• Stockholms-
konferensen 1972



Brundtland-kommissionen
• ”Hållbart nyttjande av dess beståndsdelar”



Kolonialism
”Rättvis fördelning av nyttan som uppstår”



Bioprospektering

• “the scientific research of biological 
resources for commercial or other 
purposes. Bio-prospecting may also include 
research into the knowledge associated 
with the biological resources.”

• (UNEP/CBD/WG8J/4/7, p. 22)



Vad är biologisk mångfald?
Olika nivåer

– Landskap
– Biotoper
– Arter
– Gener



Generationsmålet

"Det övergripande målet för miljöpolitiken är 
att till nästa generation* lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är 
lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”

Riksdagens definition 1999

* En generation räknas ofta som 25 år, dvs allt är löst till 2024



De 16 miljökvalitetsmålen

Prop. 2000/01:130 "Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier"



Miljökvalitetsmål



Grön infrastruktur



Ekosystemtjänster
• Millennium Ecosystem Assessment (2005)



Ekosystemtjänster
• The Economics of Ecosystem Services and 

Biodiversity (TEEB) (EC & UNEP, 2010) 



IPBES
• Intergovernmental Science-Policy Platform on 

Biodiversity and Ecosystem Services (2012)
• Utvärderingar för bättre underlag för bättre beslut
• IPCC (Intergovernmental Panel on Climate

Change) – endast vetenskapliga studier
• IPBES ska få kunskap att mötas: vetenskaplig, 

grå litteratur och ILK (Indigenous and Local
Knowledge)

• Mellan 2015–2017 ska regionala utvärderingar 
göras



What should an assessment assess?
• What is the status of the biodiversity and ecosystem functioning 

in the region?
• How do biodiversity and ecosystem functioning contribute to the 

economy, livelihoods, food security, and human well-being in 
the region? 

• What trends and changes (positive and negative) can we 
observe in the biodiversity and ecosystem functions and how 
does this affect their contribution to economy, livelihoods, food 
security and human well-being?

• What are the main causes behind these changes (including 
policies and institutions)? 

• What are the major gaps in knowledge (and gaps in kinds of 
knowledge) that need to be addressed?

• What are the best options to protect, sustainably use or restore 
biodiversity and ecosystem functioning (management options, 
institutional arrangements etc.)?





IPBES-Europe & Central Asia
• ”Nature’s contributions to people are under threat due to the 

continuing loss of biodiversity.”

• ”The biodiversity of ECA is in continuous strong decline.”
• ”Land-use change is the major direct driver of the loss of both

biodiversity and ecosystem services in ECA.”

• ”The impact of climate change on biodiversity and nature’s
contributions to people is increasing rapidly and is likely to be 
one of the most important drivers in the future.”

• ”Economic growth is generally not decoupled from 
environmental degradation. This decoupling would require a 
transformation in policies and tax reforms across the region.”



Ways forward
• further commitment is needed to ensure

nature’s contributions to people for a good
quality of life

• mainstreaming the conservation and 
sustainable use of biodiversity into all sectoral
policies, plans, strategies and practices

• better integration across sectors to coordinate
biodiversity governance

Kortade, ej direkta citat



Urfolk + internationella fördrag

• FN:s deklaration om urfolks rättigheter
• Agenda 21
• FN:s Konvention om biologisk mångfald
• ILO nr 169 stamfolkskonvention
• Nordiska samekonventionen
• …



Konventionen om biologisk 
mångfald

Artikel 8j:
”respektera, bevara och bibehålla kunskaper, innovationer 
och sedvänjor hos ursprungliga och lokala samhällen med 
traditionella livssätt som är relevanta för bevarandet och 
det hållbara nyttjandet av biologisk mångfald, och främja 
en bredare tillämpning av dessa, med godkännande och 
deltagande av innehavarna av sådana kunskaper, 
innovationer och sedvänjor, samt främja rättvis fördelning 
av nyttan som uppkommer vid utnyttjandet av sådana 
kunskaper, innovationer och sedvänjor.”



Traditionell 
kunskap?

Rolf Kjellström
Sven Nordqvist



Språk, 
terminologi 

& systematik
(language, 

terminology & 
systematics)

Bruknings- & 
förvaltningsmetoder

(methods for use &
governance)

Lokalkännedom
(t ex lokalhistoria, 

geografi)
(local history &

geography)

Natursyn & världsbild
(conception of nature & the universe)

Förmedlings-
metoder

(methods for 
transfer)

Traditionell kunskap

Sociala system
(social systems)



Perspektivval och kunskapssyn
• Accepterad ”sanning” idag:

– Vetenskapen är mest lämpad att beskriva världen
• Vetenskap är ett viktigt beslutsunderlag
• Vetenskap är basen till formell undervisning

– Detta kan ifrågasättas därför att:
• Vetenskapen har alltid ”lånat” kunskap från andra 

kunskapssystem
• Vetenskapen har historiska och kulturella rötter som styr 

verksamheten och påverkar metodiken
• Även forskare har sina egna världsuppfattningar och 

subjektiva åsikter som påverkar upplägg och tolkning
• Unesco/LINKS



Varför bevara traditionell kunskap?
• Bevara kulturell mångfald och lokal kulturell identitet
• Bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster 

genom traditionellt markutnyttjande
• Främja lokala produkter för landsbygdsutveckling
• Skapa innovationer utifrån traditionell kunskap för en 

hållbar framtid



World Overshoot Date
• 1987 – 19 december
• 1990 – 7 december
• 1995 – 21 november
• 2000 – 1 november
• 2005 – 20 oktober
• 2010 – 21 augusti
• 2015 – 13 augusti
• 2016 – 8 augusti
• 2017 – 2 augusti 
• 2018 – 1 augusti

Wikipedia/www.footprintnetwork.org



Att vända utvecklingen

• Källa: WWF



Långsiktig hållbarhet

• Ekologisk hållbarhet
• Social hållbarhet
• Ekonomisk hållbarhet
• Energimässig hållbarhet



Hållbarhet?



Hållbarhet?



Hållbarhet?



• Ekologiskt – nej
• Socialt – ?
• Ekonomiskt – miljö- o produktionsstöd
• Energimässigt – ?

• Ekologiskt – tveksamt
• Socialt – ? Levande kust- och skärgård?
• Ekonomiskt – produktionsstöd
• Energimässigt – knappast?

• Ekologiskt – beror på?
• Socialt – ?
• Ekonomiskt – ? miljö- o produktionsstöd
• Energimässigt – knappast?

• Ekologiskt – nej
• Socialt – beror på?
• Ekonomiskt – troligen
• Energimässigt – knappast?





Går det framåt?
• 1972 – UN Conference on the Human Environment, Stockholm
• 1987 – UN World Commission on Environment and Development

– Brundtlandkommissionen
• 1992 – UN Conference on Environment and Development, Rio de 

Janeiro 
• 2000 – Millennial Development Goals (7. To ensure environmental

sustainability) – att uppnås 2010
• 2002 – World Summit on Sustainable Development, 

Johannesburg (Rio+10) 
• 2005 – Millennium Ecosystem Assessment
• 2010 – CBD Aichi biodiversity targets – att uppnås till 2020
• 2016 – Sustainable Development Goals (14. Life Below Water & 

15. Life on Land) – att uppnås 2030
• … 2050-målen? ……



2015–2030



OECD Environmental Outlook to 
2050: The Consequences of Inaction
Biodiversity loss is a major environmental 
challenge facing humankind. Despite some 
local successes, biodiversity is on the decline 
globally and this loss is projected to continue. 
Continuing with business as usual may have 
far-reaching adverse implications for human 
well-being, security and economic growth. 

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2011



OECD:s slutsatser för 2050

• Global temperaturökning på 3–6 oC med dramatiska 

väderförhållanden som följd. 

• Fortsatt ökning av förlust av biologisk mångfald vilket 

kommer att hota välfärden, särskilt i fattiga glesbygder, 

som är beroende av biologisk mångfald och fungerande 

ekosystem

• Ökad global efterfrågan på vatten med 55 procent. 

• 1,4 miljarder människor kommer att sakna grundläggande 

sanitära förhållanden. 



OECD:s lösningar
• För att stoppa denna utveckling efterlyser 

OECD bland annat 
– globala miljöskatter, 
– utbyggd handel med utsläppsrätter och 
– att miljömässigt skadliga subventioner 

avskaffas

Men vad kan vi göra?




