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Disposisjon
1. Hvorfor en ny avtale?

2. Hva er den rettslige formen av den nye avtalen?

3. Hvilket mulig innhold kan/bør den ha?



1. Hvorfor en 
ny avtale?

 FN Konvensjon om Biologisk Mangfold (Convention on Biological
Diversity; vedtatt 1992 (Nairobi), åpnet for signatur in Rio de 
Janeiro 1992)

 Rettslig bindende «Rammeavtale»
 196 medlemsland

 Norge ratifiserte avtalen i 1993



1. Hvorfor en 
ny avtale?

 Rettslig bindende «Rammeavtale»

 3 Overordnete formål:

 Å bevare klodens biologiske mangfold

 Å fremme bærekraftig bruk av ressursene

 Å sikre en rimelig og rettferdig fordeling av fordelene som følger av 
utnyttelsen av genetiske ressurser

 Svært generell; stiller få detaljerte krav til medlemslandene

 Danner et felles utgangspunkt

 Stimulere til videre arbeid med bærekraftig utnyttelse av verdens 
ressurser

 To protokoller: 

 Cartagena-protokollen (beskytte det biologiske mangfoldet fra 
potensielle trusler fra genmodifiserte organismer) og 

 Nagoya-protokollen (rettferdig fordeling av fordeler ved bruk av 
arvemateriale i flora og fauna (genressurser)



1. Hvorfor en 
ny avtale?

 Mer konkrete miljømål

 2011-2020 Strategisk Rammeverk; 
vedtatt av 10. partskonferansen i 
Nagoya, Japan, 2010

 Inneholder de såkalte «Aichi-
målene»: 20 miljømål

 Hovedmål for 2020: Effektiv og 
umiddelbar handling for å stanse 
tapet av biologisk mangfold for å
sikre at økosystemene i 2020 er 
robuste og leverer livsviktige 
økosystemtjenester til folk, og 
derved bevarer klodens livsvariasjon 
og bidrar til menneskelig utvikling 
og velferd og til bekjempelse av 
fattigdom. 
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1. Hvorfor en 
ny avtale?

 Post-2020 global rammeverk for biologisk mangfold 

 13. partskonferanse (Cancun, 2016) oppfordret Partene til :

 Å vurdere i 2020 gjennomføringen av «2011-2020 Strategiske 
Rammeverk», inkl. Aichi-målene

 Bl.a. i lys av Naturpanelets første globale rapport (2019), partenes 
rapporter, Global Biodiversity Outlook (GEO-5)

 Forberede en «follow-up to the Strategic Plan for Biodiversity 2011-
2020» = post-2020 global biodiversity framework



1. Hvorfor en 
ny avtale?

 Naturpanelets Rapport 
2019

 85 % av verdens 
våtmarker er tapt.

 De siste 50 årene er urørt 
natur på land og i havet 
halvert.

 Én av åtte millioner arter 
er truet av utryddelse på 
kloden i dag

 Og: de fleste av Aichi-
målene vil ikke bli møtt



1. Hvorfor en 
ny avtale?

Naturpanelets Rapport 2019

 «Goals for conserving and sustainably
using biodiversity and achieving
sustainability cannot be met by 
current trajectories, and biodiversity
goals for 2030 and beyond may only
be achieved through transformative 
changes across economic, social, 
political and technological factors. 

 Past and ongoing rapid declines in 
biodiversity, ecosystem functions and 
many of nature’s contributions to 
people mean that most international
societal and environmental goals, 
such as those embodied in the Aichi
Biodiversity Targets and the 2030 
Agenda for Sustainable Development, 
will not be achieved on the basis of
current trajectories. 

 These declines will also undermine
other goals, such as those specified in 
the Paris Agreement adopted under 
the United Nations Framework 
Convention on Climate Change and 
the 2050 Vision for Biodiversity. ...»



2. Hva er 
avtalens 
rettslige form?

 Post-2020 Globalt Rammeverk for 
Biologisk Mangfold = «Ny FN avtale 
for naturen og mennesker»

 Skal vedtas under den 15. 
Partskonferansen i 2020 (Kunming, 
Kina – utsatt il 2021)

 Som (folkerettslig) ikke-rettslig 
bindende beslutning(er) av 
Partskonferansen

 Partene må oppdatere sine nasjonale 
strategier og handlingsplaner for 
naturmangfold i tråd med målene i 
rammeverket 

 Er veiledende for norsk politikk og 
lovgiving på området

 Se også: EU Biodiversity Strategy
2030 (oppdatering allerede i 2021)



3. Hvilket 
mulig innhold 
kan/bør den 
ha?



3. Hvilket 
mulig innhold 
kan/bør den 
ha?

 Overordnet visjon 2050: Living in Harmony with Nature: “By 
2050, biodiversity is valued, conserved, restored and wisely used, 
maintaining ecosystem services, sustaining a healthy planet and 
delivering benefits essential for all people.”

 Målsetninger: Fem 2050 og tyve 2030 Mål



3. Hvilket 
mulig innhold 
kan/bør den 
ha?

Fem 2050 mål



3. Hvilket 
mulig innhold 
kan/bør den 
ha?

Tyve 2030 aksjons-mål:

(a) Reducing threats to biodiversity (6 mål)

(b) Meeting people’s needs through sustainable use and benefit-sharing (5 
mål)

(c) Tools and solutions for implementation and mainstreaming (9 mål)



3. Hvilket 
mulig innhold 
kan/bør den 
ha?

Implementerings-«mekanisme» (a la Parisavtalen)

• Viktig å styrke gjennomføringen av det nye rammeverket

• Ingen «papir-tigre»

• Øke transparens og forståelse blant partene: Bedre og mer konkrete krav til 
rapportering

• Veiledning til Partene for formulering av nasjonale strategier

• Regelmessige «sykluser» for innmelding av nasjonale strategier og rapporter

• Forventninger om at ambisjonene øker over tid («progressjonsprinsipp»)

• Dynamikk: Global Naturmangfold Gjennomgang hvert 5. år (Global Biodiversity
Stocktake) – for å vurdere kollektiv fremgang mot målene og mot støtte


