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EU:s strategi för biologisk
mångfald fram till 2020
Biologisk mångfald

I Europa hotas nästan en fjärdedel av
alla vilda arter av utrotning.

Biologisk mångfald – den fantastiska variationsrikedomen av ekosystem, arter
och gener – har inte bara ett värde i sig, den ger också samhället en mängd olika
ekosystemtjänster som vi är beroende av, som livsmedel, dricksvatten, pollinering,
skydd mot översvämningar och så vidare.
Men den biologiska mångfalden befinner sig i kris. I Europa hotas nästan en
fjärdedel av de vilda arterna av utrotning och de flesta ekosystem är så skadade
att de inte längre kan leverera sina värdefulla tjänster. Denna försämring motsvarar
enorma samhälleliga och ekonomiska förluster för EU.
De viktigaste orsakerna till förlust av biologisk mångfald, som förändring av
livsmiljöer, överutnyttjande av naturresurser, införsel och spridning av invasiva
främmande arter samt klimatförändringar, har förstärkts och motverkar de positiva
effekterna av åtgärderna för att hejda förlusten av biologisk mångfald.
I maj 2011 antog Europeiska kommissionen en ny strategi med en ram för EU:s
åtgärder under de kommande tio åren för att uppfylla det överordnade målet för
biologisk mångfald 2020 som EU:s ledare antog i mars 2010.
Strategin bygger på sex ömsesidigt kompletterande mål som är inriktade på de
viktigaste orsakerna till förlust av biologisk mångfald och syftar till att minska de
största påfrestningarna på natur och ekosystemtjänster i EU. Varje mål är uppdelat
på ett antal tidsbegränsade åtgärder och andra kompletterande åtgärder.
Strategin ska genomföras inom en gemensam ram där Europeiska kommissionen
och medlemsstaterna deltar i partnerskap med viktiga intressenter och det civila
samhället. Strategin utgår från en väl underbyggd lägesbeskrivning för biologisk
mångfald och ekosystem i Europa, som kommer att ligga till grund för övervakning
av utvecklingen.
EU kommer också att fortsätta att arbeta aktivt på internationell nivå för att bidra
till att uppfylla de globala åtaganden om biologisk mångfald som gjordes vid
partskonferensen för konventionen om biologisk mångfald i Nagoya i Japan 2010.
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EU:s vision för 2050

Den biologiska mångfalden i Europeiska unionen och de
ekosystemtjänster som möjliggörs genom biologisk
mångfald – EU:s naturkapital – skyddas, värderas och
återställs på lämpligt sätt för att värna den biologiska
mångfaldens inneboende värde och för att på ett
avgörande sätt bidra till människors välfärd och till
ekonomiskt välstånd, liksom för att undvika katastrofala
förändringar förorsakade av förlusten av biologisk
mångfald.
MÅL 1: GENOMFÖRA FÅGELDIREKTIVET OCH
HABITATDIREKTIVET FULLT UT
Hejda försämringen av statusen för alla arter och livsmiljöer
som omfattas av EU:s naturvårdslagstiftning och uppnå
betydande och mätbar förbättring av deras status, så att
till 2020 jämfört med nuvarande bedömningar i) 100 % fler
livsmiljöbedömningar och 50 % fler artbedömningar enligt
habitatdirektivet visar bättre bevarandestatus, och ii) 50 %
fler artbedömningar enligt fågeldirektivet visar gynnsam eller
förbättrad status.

Åtgärd 1: Fullfölja inrättandet av Natura 2000 och
säkerställa god förvaltning
1a) Medlemsstaterna och kommissionen ska se till att fasen för att
upprätta Natura 2000, också i den marina miljön, till stor del är
slutförd senast 2012.
1b) Medlemsstaterna och kommissionen ska integrera krav för
skydd och förvaltning av arter och livsmiljöer i centrala strategier
för mark- och vattenanvändning, både inom och utanför
Natura 2000-områden.
1c) Medlemsstaterna ska se till att förvaltningsplaner eller likvärdiga
instrument, där åtgärder för bevarande och återställande
beskrivs, utvecklas och genomförs i tid för alla Natura
2000-områden.
1d) Kommissionen ska tillsammans med medlemsstaterna senast
2012 fastställa ett förfarande för att främja utbyte av erfarenheter,
god praxis och gränsöverskridande samarbete om
förvaltningen av Natura 2000, inom de biogeografiska ramar
som fastställs i habitatdirektivet.

Åtgärd 2: Säkra lämplig finansiering av Natura
2000-områden
2) Kommissionen och medlemsstaterna ska tillhandahålla
nödvändiga medel och incitament för Natura 2000, bland
annat genom EU:s finansieringsinstrument, inom nästa fleråriga
budgetram. Under 2011 kommer kommissionen att framföra
sina synpunkter på hur Natura 2000 ska finansieras under nästa
fleråriga budgetram.

Åtgärd 3: Öka berörda parters medvetenhet och engagemang och förbättra efterlevnaden
3a) Kommissionen ska senast 2013 tillsammans med
medlemsstaterna utveckla och inleda en omfattande
informationskampanj om Natura 2000.
3b) Kommissionen och medlemsstaterna ska förbättra samarbetet
med viktiga sektorer och fortsätta att utveckla riktlinjer för att
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Överordnat EU-mål för 2020

Sätta stopp för förlusten av biologisk mångfald och
förstörelsen av ekosystemtjänster i EU senast 2020, i
möjligaste mån återställa dem och samtidigt förstärka EU:s
bidrag till att motverka förlusten av biologisk mångfald på
global nivå.

förbättra förståelsen av kraven i EU:s naturvårdslagstiftning och
dess värde när det gäller att främja ekonomisk utveckling.
3c) Kommissionen och medlemsstaterna ska göra det lättare att
verkställa naturvårdsdirektiven genom särskilda utbildningsprogram om Natura 2000 för domare och åklagare, och genom
att utveckla bättre kapacitet för främjande av efterlevnad.

Åtgärd 4: Förbättra och effektivisera övervakning och
rapportering
4a) Kommissionen ska tillsammans med medlemsstaterna
senast 2012 utveckla ett nytt system för fågelrapportering i
EU, ytterligare utveckla systemet för rapportering enligt
artikel 17 i habitatdirektivet och förbättra flöde, tillgänglighet
och relevans beträffande information om Natura 2000.
4b) Kommissionen ska införa ett särskilt IKT-verktyg som en del
av det europeiska informationssystemet för biologisk
mångfald för att förbättra tillgången och användningen av
data senast 2012.
MÅL 2: BEVARA OCH ÅTERSTÄLLA EKOSYSTEM OCH
EKOSYSTEMTJÄNSTER
Senast 2020 bevara och förbättra ekosystem och
ekosystemtjänster genom att grön infrastruktur införs och
minst 15 % av skadade ekosystem återställs.

Åtgärd 5: Förbättra kunskapen om ekosystem och
ekosystemtjänster i EU
5) Medlemsstaterna ska med hjälp av kommissionen senast 2014
kartlägga och bedöma tillståndet för ekosystem och
ekosystemtjänster på sina nationella territorier, bedöma det
ekonomiska värdet av sådana tjänster, och främja integreringen
av dessa värden i redovisnings- och rapporteringssystem på
EU-nivå och nationell nivå senast 2020.

Åtgärd 6: Fastställa prioriteringar för att återställa och
främja användningen av grön infrastruktur
6a) Medlemsstaterna ska med hjälp av kommissionen senast 2014
utarbeta en strategisk ram för att fastställa prioriteringar för
återställande av ekosystem på lokal, nationell och europeisk
nivå.
6b) Kommissionen ska senast 2012 utveckla en strategi för grön
infrastruktur för att främja utvecklingen av grön infrastruktur i
EU i städer och på landsbygden, bland annat genom incitament
för att uppmuntra inledande investeringar i projekt för grön
infrastruktur och upprätthållande av ekosystemtjänster, till
exempel genom bättre riktad användning av EU-finansiering
och offentlig–privata partnerskap.
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Åtgärd 7: Undvika nettoförluster av biologisk mångfald
och ekosystemtjänster

7a) Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna senast
2014 utveckla en metod för att bedöma effekterna av EUstödda projekt, planer och program rörande biologisk
mångfald.
7b) Kommissionen ska utföra ytterligare arbete i syfte att senast
2015 föreslå ett initiativ för att säkerställa att ingen nettoförlust
av ekosystem och ekosystemtjänster förekommer (till exempel
genom kompensations- eller utjämningssystem).
Mål 3 Öka jord- och skogsbrukets bidrag till bevarande
och förbättring av den biologiska mångfalden
3A) Jordbruk: Senast 2020 maximera brukade områden –
gräsmark, åkermark och fleråriga grödor – som omfattas av
den gemensamma jordbrukspolitikens åtgärder för biologisk
mångfald, i syfte att bevara den biologiska mångfalden och
på ett mätbart sätt förbättra dels bevarandestatusen för arter
och livsmiljöer som är beroende av eller påverkas av jordbruk,
dels tillhandahållandet av ekosystemtjänster jämfört med
EU:s lägesbeskrivning från 2010, och på så sätt bidra till en mer
hållbar förvaltning.
3B) Skog: Senast 2020 införa skogsbruksplaner eller
motsvarande instrument, i linje med hållbart skogsbruk,
för samtliga skogar som är offentligt ägda och för
skogsbruksföretag över en viss storlek (som ska definieras av
medlemsstaterna eller regionerna och anges i deras program
för landsbygdsutveckling) som får stöd inom ramen för EU:s
politik för landsbygdsutveckling, för att på ett mätbart sätt
förbättra dels bevarandestatusen för arter och livsmiljöer
som är beroende av eller påverkas av skogsbruk, dels
tillhandahållandet av därmed förknippade ekosystemtjänster
jämfört med EU:s lägesbeskrivning från 2010.

Åtgärd 8: Förbättra direktstödet för kollektiva nyttigheter på miljöområdet inom EU:s gemensamma
jordbrukspolitik
8a) Kommissionen ska föreslå att direktstöd inom den
gemensamma jordbrukspolitiken ska belöna kollektiva
nyttigheter på miljöområdet som går utöver tvärvillkoren (till
exempel permanent betesmark, täckgrödor, växelbruk,
ekologiska arealuttag, Natura 2000).
8b) Kommissionen ska föreslå att tvärvillkoren för god
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden förbättras och
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förenklas, och ska överväga att inlemma ramdirektivet om
vatten i tvärvillkorens tillämpningsområde när direktivet väl har
genomförts och de operativa skyldigheterna för jordbrukare
har identifierats, i syfte att förbättra tillståndet för akvatiska
ekosystem i landsbygdsområden.

Åtgärd 9: Bättre inriktning av landsbygdsutvecklingen
mot bevarande av biologisk mångfald
9a) Kommissionen och medlemsstaterna ska integrera
kvantifierade mål för biologisk mångfald i strategier och
program för landsbygdsutveckling, och anpassa åtgärder efter
regionala och lokala behov.
9b) Kommissionen och medlemsstaterna ska inrätta mekanismer
för att underlätta samarbetet mellan jord- och skogsbrukare i
syfte att skapa kontinuitet i landskapet, göra det lättare att
skydda
genetiska
resurser
samt
inrätta
andra
samarbetsmekanismer för att skydda den biologiska
mångfalden.

Åtgärd 10: Bevara den genetiska mångfalden inom Europas jordbruk
10) Kommissionen och medlemsstaterna ska främja användningen
av miljöåtgärder inom jordbruket för att stödja den genetiska
mångfalden inom jordbruket, och undersöka möjligheterna att
utveckla en strategi för bevarande av genetisk mångfald.

Åtgärd 11: Uppmuntra skogsägare att bevara och förbättra skogarnas biologiska mångfald
11a) Medlemsstaterna och kommissionen ska uppmuntra
antagandet av förvaltningsplaner, bland annat med hjälp av
åtgärder för landsbygdsutveckling och Life+-programmet.
11b) Medlemsstaterna och kommissionen ska främja innovativa
mekanismer (till exempel betalning för ekosystemtjänster) för
att finansiera underhåll och återställande av ekosystemtjänster
som tillhandahålls genom multifunktionella skogar.

Åtgärd 12: Integrera åtgärder för biologisk mångfald i
skogsbruksplaner
12) Medlemsstaterna ska säkerställa att skogsbruksplaner eller
likvärdiga instrument omfattar så många som möjligt av
följande åtgärder:
• Behålla optimala nivåer av död ved, med hänsyn till regionala
variationer, såsom brandrisk eller potentiella insektsangrepp.
• Skydda vildmarksområden.
• Öka skogarnas motståndskraft mot bränder genom
ekosystembaserade åtgärder, som en del av programmen
för att förebygga skogsbränder, i linje med de åtgärder som
genomförs inom det europeiska informationssystemet för
skogsbränder (Effis).
• Särskilda åtgärder för skogsbestånd inom Natura 2000.
• Se till att beskogning genomförs i enlighet med de
alleuropeiska riktlinjerna på operativ nivå för hållbart
skogsbruk, särskilt när det gäller mångfalden arter, och
behovet av anpassning till klimatförändringarna.
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MÅL 4: SÄKERSTÄLLA HÅLLBAR ANVÄNDNING AV
FISKERESURSERNA
Uppnå maximalt hållbart uttag senast 2015. Uppnå ålders- och
storleksfördelning som vittnar om ett friskt bestånd genom
fiskeriförvaltning utan några betydande negativa effekter på
andra bestånd, arter och ekosystem med sikte på att uppnå god
miljöstatus senast 2020, i enlighet med kraven i ramdirektivet
om en marin strategi.

Åtgärd 13: Förbättra förvaltningen av fiskade bestånd
13a) Kommissionen och medlemsstaterna ska upprätthålla och
återställa fiskbestånden till nivåer som möjliggör maximalt
hållbart uttag i alla områden där EU:s fiskeflottor är verksamma,
bland annat områden som regleras av regionala
fiskeriförvaltningsorganisationer och vatten i tredjeländer med
vilka EU har ingått partnerskapsavtal om fiske.
13b) Kommissionen och medlemsstaterna ska, inom ramen för den
gemensamma fiskeripolitiken, utveckla och genomföra
långsiktiga förvaltningsplaner för fångstkontroll baserad på
maximalt hållbart uttag. Dessa planer bör utformas så att de
motsvarar specifika tidsrelaterade mål och grunda sig på
vetenskapliga utlåtanden och hållbarhetsprinciper.
13c) Kommissionen och medlemsstaterna ska avsevärt intensifiera
arbetet med att samla in uppgifter till stöd för genomförandet
av principen om maximalt hållbart uttag. När detta mål är
uppnått kommer man att senast 2020, utifrån vetenskapliga
utlåtanden, införliva ekologiska överväganden i definitionen av
maximalt hållbart uttag.

Åtgärd 14: Undanröja negativa effekter på fiskbestånd,
arter, livsmiljöer och ekosystem
14a) EU ska utforma åtgärder för att successivt stoppa bruket att
kasta fångst överbord, undvika bifångster av oönskade arter
och bevara känsliga marina ekosystem i enlighet med EU:s
lagstiftning och internationella förpliktelser.
14b) Kommissionen
och
medlemsstaterna
ska
stödja
genomförandet av ramdirektivet om en marin strategi, bland
annat genom att tillhandahålla finansiella incitament genom
de framtida finansiella instrumenten för fiske och havspolitik för
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skyddade marina områden (bland annat Natura 2000-områden
och de som inrättats genom internationella eller regionala
avtal). Detta kan bland annat inbegripa återställande av marina
ekosystem, anpassning av fiskeverksamhet och främjande av
sektorns deltagande i alternativa verksamheter, till exempel
ekoturism, övervakning och förvaltning av den marina
biologiska mångfalden, och bekämpning av marint avfall.
MÅL 5: BEKÄMPA INVASIVA FRÄMMANDE ARTER
Senast 2020 identifiera och prioritera invasiva främmande arter
och deras spridningsvägar, bekämpa eller utrota prioriterade
arter och styra spridningsvägar för att förhindra att nya
invasiva främmande arter införs och etableras.

Åtgärd 15: Stärka EU:s ordningar för växtskydd och
djurhälsa
15) Kommissionen ska senast 2012 inlemma fler aspekter rörande
biologisk mångfald i ordningarna om växtskydd och djurhälsa

Åtgärd 16: Inrätta ett särskilt instrument om invasiva
främmande arter
16) Kommissionen ska åtgärda brister i kampen mot invasiva
främmande arter genom att senast 2012 utarbeta en särskild
rättsakt.
MÅL 6: BIDRA TILL ATT MOTVERKA FÖRLUSTEN AV
BIOLOGISK MÅNGFALD PÅ GLOBAL NIVÅ
Senast 2020 ska EU ha ökat sitt bidrag för att motverka förlusten
av biologisk mångfald på global nivå.

Åtgärd 17: Minska indirekta orsaker till förlusten av biologisk mångfald
17a) EU ska, enligt flaggskeppsinitiativet om ett resurseffektivt
Europa, vidta åtgärder (som kan inbegripa åtgärder på
efterfråge- och/eller tillgångssidan) för att minska effekterna av
konsumtionsmönstren i EU på den biologiska mångfalden,
särskilt avseende resurser som har betydande negativa effekter
på den biologiska mångfalden.
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17b) Kommissionen ska främja handelspolitikens bidrag till
bevarandet av den biologiska mångfalden och ta itu med
potentiella negativa konsekvenser, genom att systematiskt
inkludera denna fråga i förhandlingar och dialoger om handel
med tredjeländer och genom att identifiera och utvärdera
potentiella konsekvenser för den biologiska mångfalden till
följd av avreglering av handel och investeringar med hjälp av
konsekvensbedömningar
och
efterhandsutvärderingar
avseende hållbar handel. Man ska också sträva efter att i alla
nya handelsavtal införa ett kapitel om hållbar utveckling med
omfattande
miljöbestämmelser
av
betydelse
i
handelssammanhang, även avseende mål för biologisk
mångfald.
17c) Kommissionen ska arbeta tillsammans med medlemsstater
och viktiga intressenter för att ge de rätta marknadssignalerna
om bevarande av den biologiska mångfalden, bland annat
insatser för att reformera, fasa ut och avveckla skadliga
subventioner både på EU-nivå och i medlemsstaterna, och för
att ge positiva incitament för bevarande av biologisk mångfald
och hållbart nyttjande.

Åtgärd 18: Mobilisera ytterligare resurser för bevarande
av biologisk mångfald på global nivå
18a) Kommissionen och medlemsstaterna ska bidra till de
internationella insatserna för att kraftigt öka resurserna till
biologisk mångfald på global nivå som en del av den
internationella process som syftar till att uppskatta
finansieringsbehoven för den biologiska mångfalden och anta

mål för mobiliseringen av resurser för biologisk mångfald vid
den elfte konferensen mellan parterna i konventionen om
biologisk mångfald 2012.
18b) Kommissionen ska göra EU:s finansiering för biologisk mångfald
på global nivå mer ändamålsenlig, bland annat genom att
stödja bedömningar av naturkapital i mottagande länder och
utarbeta och/eller uppdatera nationella strategier och
handlingsplaner för biologisk mångfald, och genom att
förbättra samordningen inom EU och med centrala givare
utanför EU i genomförandet av stöd/projekt för biologisk
mångfald.

Åtgärd 19: Säkra den biologiska mångfalden i EU:s
utvecklingssamarbete
19) Kommissionen ska fortsätta att systematiskt granska sitt
utvecklingssamarbete för att minimera eventuella negativa
effekter för den biologiska mångfalden, och göra strategiska
miljöbedömningar och/eller miljökonsekvensbeskrivningar för
åtgärder som kan förmodas ha betydande inverkan på den
biologiska mångfalden.

Åtgärd 20: Reglera tillgången till genetiska resurser och
rättvis fördelning av avkastningen från utnyttjandet
av dessa resurser
20) Kommissionen ska föreslå lagstiftning för genomförande av
Nagoyaprotokollet om tillträde till och rättvis fördelning av
vinster från nyttjande av genetiska resurser i Europeiska
unionen, så att EU kan ratificera protokollet så snart som möjligt,
men senast 2015, vilket det globala målet kräver.

Den biologiska mångfalden har inte bara
ett värde i sig, den ger också samhället en
mängd olika ekosystemtjänster som rent
vatten, pollinering, skydd mot översvämningar
– tjänster som är oerhört värdefulla både
ekonomiskt och för samhället i stort.
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