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FNs konvensjon om biologisk mangfold
har tre målsetninger: Aichimålene

Visjon for 2050
I 2050 er det biologiske mangfoldet verdisatt, bevart, restaurert  
og bærekraftig brukt på en måte som vedlikeholder økosystemtjenester, 
opprettholder en sunn planet og gir livsviktige goder til alle mennesker. 

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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Ta tak i de underliggende årsakene til tap av biologisk  
mangfold ved å integrere hensynet til biomangfold  

i offentlig styre og i samfunnet for øvrig

1. Senest innen 2020 er folk oppmerksomme på verdiene av biologisk mangfold,  
og hva de kan gjøre for å bevare mangfoldet og bruke det på en bærekraftig måte.

2. Senest innen 2020 er verdier knyttet til biologisk mangfold integrert i nasjonale  
og lokale strategier og planer for utvikling og fattigdomsreduksjon, og innarbeidet  
i nasjonalregnskaper og rapporteringssystemer. 

3. Senest innen 2020 er virkemidler, inkludert subsidier, som er skadelige for 
biologisk mangfold, fjernet, faset ut eller endret for å minimere eller unngå negative 
konsekvenser, og positive virkemidler for bevaring og bærekraftig bruk av biologisk 
mangfold er utviklet og tatt i bruk på en måte som er konsistent og i harmoni med 
konvensjonen og andre relevante internasjonale forpliktelser, der det tas hensyn til 
nasjonale samfunnsøkonomiske forhold. 

4. Senest innen 2020 har myndigheter, næringsliv og interessenter på alle nivå satt i 
gang eller gjennomført planer for bærekraftig produksjon og forbruk, og har holdt 
konsekvensene ved bruk av naturressurser godt innenfor trygge økologiske grenser.
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Redusere direkte påvirkninger på biologisk mangfold 
og fremme bærekraftig bruk

5. Innen 2020 er tapsraten for alle naturlige habitater, inkludert skog, minst halvert og 
hvor mulig brakt ned mot null, og forringelse og fragmentering er betydelig redusert.

6. Innen 2020 er alle bestander av fisk og virvelløse dyr og akvatiske planter forvaltet 
og høstet bærekraftig, lovlig og med økosystembaserte tilnærminger, slik at 
overfiske er unngått, planer og tiltak for gjenoppbygging av alle overutnyttede 
arter er på plass, fiskerier har ingen betydelig negative påvirkninger på truede 
arter og sårbare økosystemer, og påvirkningene fra fiskerier på bestander, arter og 
økosystemer er innenfor trygge økologiske grenser.

7. Innen 2020 er arealer som benyttes til jordbruk, akvakultur og skogbruk, forvaltet 
bærekraftig for å sikre bevaring av biologisk mangfold.

8. Innen 2020 er forurensing, inkludert overskudd av næringssalter, redusert til et nivå 
som ikke er skadelig for økosystemers funksjon og biologisk mangfold.

9. Innen 2020 er fremmede skadelige organismer og deres spredningsveier identifisert 
og prioritert, utvalgte organismer er kontrollert eller utryddet, og det er innført tiltak 
for å kontrollere spredningsveier for å hindre introduksjon og etablering.

10. Innen 2015 er de mange menneskeskapte påvirkningene på korallrev og andre 
sårbare økosystemer som er påvirket av klimaendringer eller havforsuring, minimert 
slik at deres integritet og funksjon er opprettholdt.
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Forbedre statusen til biologisk mangfold 
ved å beskytte økosystemer, arter og genetisk mangfold

11. Innen 2020 er minst 17 prosent av land- og ferskvannsarealer og 10 prosent av 
kyst- og havområder, spesielt områder som er særlig viktig for biologisk mangfold 
og økosystemtjenester, bevart gjennom effektivt og hensiktsmessig forvaltede, 
økologisk representative og godt sammenhengende systemer av verneområder og 
andre effektive bevaringstiltak, og er en integrert del av landskapet. 

12. Innen 2020 er utryddelsen av kjente truede arter forhindret, og deres rødliste status, 
spesielt for arter i sterkest tilbakegang, er forbedret og opprettholdt.  

13. Innen 2020 er det genetiske mangfoldet opprettholdt hos kulturplanter, akvakultur-
organismer og domestiserte dyr og deres ville slektninger, herunder andre arter av 
samfunnsøkonomisk og kulturell verdi, og det er utviklet og gjennomført strategier 
for å minimere genetisk utarming og ivareta deres genetiske mangfold. 
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Styrke godene 
fra biologisk mangfold og 

økosystemtjenester til alle

14.  Innen 2020 er økosystemer som leverer livsviktige 
tjenester, inkludert tjenester knyttet til vann, og 

som bidrar til helse, levekår og velferd, restaurert og 
ivaretatt, der behovene til kvinner, urfolk, lokalsamfunn 

og fattige erkjennes.

15.  Innen 2020 er økosystemene mer robuste, og det biologiske 
mang foldets bidrag som karbonlager er forsterket gjennom 
bevaring og restaurering, inkludert restaurering av minst 
15 prosent av forringede øko systemer. Dette bidrar der-
ved til reduksjon av og tilpasning til klimaendringer og 
bekjempelse av forørkning.

16.  Innen 2015 er Nagoyaprotokollen om tilgang til 
genetiske ressurser og rettferdig og like verdig 

fordeling av fordelene som følger av utnyttelsen 
av disse, trådt i kraft, operativ og i samsvar 

med nasjonal lovgivning.



Kilde: Internasjonale mål vedtatt på FNs tiende partsmøte under konvensjonen 
om biologisk mangfold i Nagoya, Japan, 2010 (UNEP/CBD/COP/DEC/X/2)

Norsk oversettelse: Miljøverndepartementet

Styrke gjennomføringen gjennom planlegging basert på 
medvirkning, kunnskapsforvaltning og oppbygning av kapasitet

17. Innen 2015 har hvert partsland utviklet, vedtatt og begynt gjennomføringen av en 
nasjonal strategi og handlingsplan for biologisk mangfold som er effektiv, oppdatert 
og basert på medvirkning.

18. Innen 2020 er urfolks og lokalsamfunns tradisjonelle kunnskap, innovasjoner og 
skikker som er relevant for bevaring og bærekraftig bruk av biologisk mangfold, og 
deres tradisjonelle bruk av biologiske ressurser respektert, i samsvar med nasjonal 
lovgivning og relevante internasjonale forpliktelser, og er til fulle integrert og 
reflektert i gjennom føringen av konvensjonen med full og reell deltakelse fra urfolk 
og lokal samfunn på alle relevante nivåer. 

19. Innen 2020 har vi bedre kunnskap, vitenskapelig grunnlag og teknologi knyttet 
til biologisk mangfold, dets verdier, funksjon, status og utviklingstrender, og 
konsekvensene ved tap av mangfold, og dette deles bredt, overføres og anvendes.

20. Senest innen 2020 bør mobiliseringen av finansielle ressurser til en effektiv gjennom -  
føring av Strategisk plan for biologisk mangfold 2011-2020, fra alle kilder og i samsvar 
med den konsoliderte og omforente prosessen i Strategien for ressursmobilisering, 
øke betydelig fra nåværende nivå. Dette målet vil bli gjenstand for endringer avhengig 
av de vurderinger av ressursbehov som partslandene skal utvikle og innrapportere.    F
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