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En avtale for menneskets fremtid

Naturen er grunnlaget for 

velstand og utvikling

© Green Renaissance / WWF-US
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Naturen må prioriteres i alle sektorer

Naturtap er en fare for 

verdensøkonomien:

«There is no business on a 

dead planet»

Natur hører ikke bare hjemme hos 

naturinteresserte.

Alle må jobbe sammen for at vi 

skal leve sammen med – og ikke 

på bekostning av – naturen.

Det handler til slutt om hvordan vi 

forvalter hele samfunnet. 
© Green Renaissance / WWF-US



Tre utfordringer avtalen må svare på:

Nedbygging og avskoging: Vi taper natur

Overutnyttelse av ressurser: Vi utarmer naturen

Ansvarsplassering: Politikk, finans, produksjon, forbruk

Alle svarene handler om #MerNatur
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Vi må bremse nedbygging og avskoging, 

og kompensere gjennom å restaurere natur 

som er skadet.

Norge ligger dårlig an når det gjelder å 

innfri lovnadene om restaurering av natur

Vi foreslår ny ordning: La utbygger betale.

Innfør en naturavgiftsfond på nye utbygginger, 

og bruk fondet til sysselsetting for å restaurere 

natur.

#MerNatur vil være bra for 

naturlig karbonlagring, flomsikring, 

nærnatur, arbeidsplasser og alt levende.

Grep mot naturtap: Naturavgift og restaurering

FOTO: TRULS ALNES ANTONSEN / NRK

© Ola Jennersten / WWF-Sweden
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Grep mot overutnyttelse: Økosystembasert forvaltning 

© Green Renaissance / WWF-US© Green Renaissance / WWF-US

© Steve Morello / WWF

Vi trenger å høste av naturen. Da behøver 

vi bærekraftig forvaltning og en modell for å 

avveie interesser som bruker eller trenger 

samme område, altså #MerNatur i 

forvaltningen.

Norge har gode erfaringer med 

forvaltningsplaner for havområdene.

Lignende modeller på land kan bestå i 

helhetlige planer basert på naturkunnskap samt 

et opplegg for å avveie interesser.

Forutsigbarhet og tillit til et slikt system 

krever kunnskapsbasert forvaltning, i 

motsetning til den politiske prosessen rundt 

iskantsonen.© Steve Morello / WWF
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Nye grep for å plassere ansvaret: 

© Canon / Brutus Östling / WWF-Sweden

Politikk, finans, produksjon og forbruk: 

Knapt noe land har innfridd forpliktelsene 
i målene i den gjeldende naturavtalen 
fra Nagoya i 2010.

Målene er offensive, men oppfølging 
og virkemidler har ikke stått i stil.

Den nye naturavtalen må bli relevant for 
de beslutningstakerne som påvirker 
naturen mest.

For eksempel: Naturrisiko, krav til investeringer,  
handelsavtaler, innkjøp, 
bistand, kretsløpsøkonomi.
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Her hjemme:

Sette et ambisjonsnivå for arbeidet med 
avtalen. 

Se en sterk avtale som en felles, 
nasjonal interesse, og en forutsetning
for å lykkes med bærekraftmålene.

Utvikle initiativ som gir resultater
hjemme, og som kan løftes fram
internasjonalt. 

Internasjonalt:

Det er kriseforståelse i verden nå. 

Koronakrisen er også en fortelling om 
naturrisiko. Natur- og klimakrisen roper 
på internasjonalt samarbeid. 

Vi må ha #MerNatur i utenrikspolitikken, 
og naturavtalen må bli topprioritet. @Simon Rawles

Hva må Norge gjøre for at FNs naturavtale skal bli god?
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Vår internasjonale oppgave

FNs naturavtale må bli en 

topp utenrikspolitisk 

prioritering

Hva kan vi lære av 

Parisavtalen? 

Kanskje at vi må ha noen felles 

forpliktelser, og noen 

forpliktelser som gjelder det 

enkelte land.

Her kan Norge vise vei!
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Takk for oss!
© Karine Aigner / WWF-US


