
 
Förlorad biologisk mångfald: Något att oroa sig
för? Och vilka är orsakerna?
 
Växter och djur försvinner i allt snabbare takt på grund av människans aktiviteter. Vilka
är orsakerna och varför är det viktigt?
 

Den biologiska mångfalden, eller variationen av alla levande varelser på vår planet, har minskat
med en alarmerande fart de senaste åren, främst på grund av mänsklig aktivitet, t.ex. på grund
av förändrad markanvändning, nedsmutsning och klimatförändringar.
 
I maj 2020 presenterade EU-kommissionen den nya strategin för biologisk mångfald till år 2030,
efter krav från Europaparlamentet i januari 2020 om att tackla de främsta orsakerna till förlorad
mångfald och att fastställa rättsligt bindande mål.

Artikel
09-06-2021 - 16:23
20200109STO69929

Hälsosamma ekosystem bidrar med mycket av det som vi tar för givet.- © Shutterstock.com/Simon Bratt
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/climate-change/20180703STO07129/eu-responses-to-climate-change
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200109IPR69908/to-save-biodiversity-meps-call-for-binding-targets-at-global-and-eu-level
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200109IPR69908/to-save-biodiversity-meps-call-for-binding-targets-at-global-and-eu-level


Vid plenarsessionen i juni 2021 godkände Europaparlamentet sin ståndpunkt om ”EU:s strategi
för biologisk mångfald för 2030: Ge naturen större plats i våra liv”. Ledamöterna krävde att
genomförandet ligger i linje med andra strategier inom EU:s gröna giv, inklusive
livsmedelsstrategin Från jord till bord.
 
I januari 2020 efterlyste Europaparlamentarikerna att parterna vid FN-konferensen i Kina i
oktober 2020 enas om bindande mål för att hejda minskningen av den biologiska mångfalden.
Konferensen sammanför parterna till 1993 års FN-konvention om biologisk mångfald, för att
avgöra strategin efter år 2020. Parlamentet vill att EU tar en ledande roll, genom att trygga att
30 procent av EU:s territorium består av naturliga ytor år 2030, samt att hänsyn tas till den
biologiska mångfalden inom alla EU:s politikområden.
 
Vad är biologisk mångfald? 
Biologisk mångfald är traditionellt definierat som variationen av liv i alla dess former på jorden.
Det inbegriper antalet arter, deras genetiska variation och interaktionen av dessa livsformer
inom komplexa ekosystem.
 
I en FN-rapport som publicerades 2019 varnade forskare för att 1 miljon av totalt beräknade 8
miljoner arter hotas av utrotning, många inom några årtionden. Vissa forskare menar till och
med att vi befinner oss mitt i en sjätte massutrotning i jordens historia. Tidigare kända
massutrotningar tog kol på mellan 60 och 95 procent av alla arter. Det tar miljontals år för
ekosystemen att repa sig efter en sådan händelse.
 
Läs mer om Europas utrotningshotade arter.
 
Varför är biologisk mångfald viktigt? 
Hälsosamma ekosystem bidrar med mycket av det som vi tar för givet. Växter konverterar
energi från sol och gör det tillgängligt för andra livsformer. Bakterier och andra levande
organismer bryter ner organisk materia till näringsämnen som ger växter hälsosam jord att växa
i. Pollinerare är nödvändiga för växters reproduktion, vilket tryggar vår livsmedelsproduktion.
Växter och hav fungerar som stora koldioxidsänkor. Vattnets cykel är i högsta grad beroende av
levande organismer.
 
I korthet, biologisk mångfald ger oss ren luft, färskt vatten, kvalitativa jordar och grödors
pollinering. Det hjälper oss att bekämpa och anpassa os till klimatförändringar, och minska
påverkan av naturfaror.
 
Eftersom levande organismer interagerar i dynamiska ekosystem kan det få långgående
konsekvenser på livsmedelskedjan om en art försvinner. Det är omöjligt att veta exakt vilka
konsekvenser en massutrotning skulle få för människor, men vi vet att för närvarande är det
naturens mångfald som låter oss frodas.
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0179_SV.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0179_SV.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20200618STO81513/green-deal-key-to-a-climate-neutral-and-sustainable-eu
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200109IPR69908/to-save-biodiversity-meps-call-for-binding-targets-at-global-and-eu-level
https://www.cbd.int/convention/
https://news.un.org/en/story/2019/05/1037941
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20200519STO79424/europas-utrotningshotade-arter-i-siffror-nyhetsgrafik
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20191129STO67758/what-s-behind-the-decline-in-bees-and-other-pollinators-infographic
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/climate-change/20190926STO62270/what-is-carbon-neutrality-and-how-can-it-be-achieved-by-2050


Vilka åtgärder föreslår parlamentet? 
Ledamöterna gav stort stöd till EU:s mål om att skydda åtminstone 30 procent av EU:s havs-
och landyta (skogar, sankmarker, torvmarker, gräsmarker och kustnära ekosystem), och att 10
procent av EU:s hav och land, inklusive alla återstående primära och gamla skogar, samt andra
kolrika ekosystem, ska lämnas i huvudsak orörda.
 
De vill att målen ska vara bindande och tillämpas av EU-länderna på nationell nivå, i samarbete
med regionala och lokala myndigheter.
 
Oroade över minskningen av pollinatörer krävde ledamöterna också en omedelbar revidering av
EU-initiativ om pollinatörer.
 
Mer information om vad EU gör för att bevara den biologiska mångfalden.
 

De främsta skälen till minskad biologisk mångfald
• Förändrad markanvändning (till exempel avskogning, ensidig odling, urbanisering)

• Direkt exploatering, såsom jakt eller utfiskning

• Klimatförändringar

• Nedsmutsning

• Invasiva arter

Mer information
Parlamentets utredningstjänst: "Preparing the post-2020 biodiversity framework", januari 2020
(en)
EU-kommissionen – Horizon Magazine: "Biodiversity loss", 2019-03-04 (en)
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20191129STO67758/varfor-minskar-bin-och-andra-pollinerare-grafik
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/pollinators/index_en.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20200519STO79422/how-to-preserve-biodiversity-eu-policy
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/646121/EPRS_ATA(2020)646121_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/646121/EPRS_ATA(2020)646121_EN.pdf
https://horizon-magazine.eu/article/biodiversity-loss.html

