
 
Hur den biologiska mångfalden ska bevaras – EU:s
politik (video)
 
För att skydda utrotningshotade arter och mänskligt liv vill EU förbättra och skydda
kontinentens biologiska mångfald. Ta reda på mer i vår video.
 

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.
 
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.
 
Läs mer om varför biologisk mångfald är viktigt
 
Strategin för biologisk mångfald 2030: Vad innehåller
den? 
Fastställa mål för EU:s biologiska mångfald 
I enlighet med EU:s strategi för biologisk mångfald till år 2030 har EU fastställt sina egna nya
mål för det kommande årtiondet.
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/biodiversity-bringing-nature-back_N01-AFPS-210608-BIOD_ev
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
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210604IPR05513/biologisk-mangfald-parlamentet-kraver-bindande-naturskyddsmal
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/headlines/society/20200109STO69929/forlorad-biologisk-mangfald-nagot-att-oroa-sig-for-och-vilka-ar-orsakerna
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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.
 
Återställa naturen 
Parlamentet välkomnade också ett förslag om bindande mål för att återställa natur, krävde
bindande minimimål på minst 30 procent av EU:s land och hav.
 
Tackla minskning av pollinatörer 
Ledamöterna betonade att minskningen av pollinatörer inte bara är dåligt för den biologiska
mångfalden men också ett hot mot livsmedelstryggheten och krävde en omedelbar revidering
av EU-initiativ om pollinatörer. Det reviderade initiativet bör innehålla ett EU-omfattande
ramverk för övervakning av pollinatörsbeståndet med robusta åtgärder, tydliga tidsbundna mål
och indikatorer, inklusive för konsekvenser, samt nödvändiga kapacitetshöjande insatser.
 
Dra nytta av gröna stadsmiljöer 
Gröna stadsmiljöer kan stödja biologisk mångfald och bidra till invånarnas fysiska och mentala
välmående enligt betänkandet.
 
Ledamöterna stödjer inrättandet av en EU-plattform för att skapa urbana gröna ytor och
uppmanar kommissionen att fastställa specifika ambitiösa bindande mål om biologisk mångfald i
stadsmiljöer, inklusive:
 

minimiandel gröna tak på nybyggda fastigheter 
stöd till jordbruk i städer 
säkerställa att inte kemiska bekämpningsmedel används 
minska användning av gödningsmedel i EU:s urbana grönområden
 

Minska påverkan från jordbruket 
Ledamöterna välkomnade också målen till år 2030 om att åtminstone 25 procent av
jordbruksmark drivs som ekologiskt jordbruk, vilket ska öka ytterligare på lång- och medellång
sikt.
 
De enades med kommissionen om mål som ska minska:
 

användningen av farliga och kemiska bekämpningsmedel med 50 procent 
användningen av gödningsmedel med åtminstone 20 procent 
födoämnesförluster med åtminstone 50 procent till år 2030
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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/20180404STO00909/the-eu-s-organic-food-market-facts-and-rules-infographic
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Läs mer om EU:s regler för djurskydd.
 

2020-strategin för biologisk mångfald 
Fram tills nu har EU:s insatser för att skydda den biologiska mångfalden skett genom strategin
för biologisk mångfald fram till år 2020 som introducerades 2010.
 

Fågeldirektivet  syftar  till  att  skydda  alla  500  vilda  fågelarter  som  naturligt
förekommer  i  EU. 
Habitatdirektivet säkerställer bevarande av ett brett utbud av sällsynta, hotade eller
endemiska djur-  och växtarter,  inklusive cirka 200 sällsynta  och karakteristiska
naturtyper. 
Natura  2000  är  världens  största  nätverk  av  skyddade  områden  med
kärnuppfödnings-  och  viloplatser  för  sällsynta  och  hotade  arter  och  sällsynta
naturtyptyper. 
EU: s pollinatorsinitiativ syftar till att hantera nedgången av pollinerare i EU och
bidra  till  globala  bevarandeinsatser,  med  fokus  på  att  förbättra  kunskapen  om
nedgången,  ta  itu  med  orsakerna  och  öka  medvetenheten.
 

Dessutom räddade 

Iberiskt lodjur som hotats av utrotning.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20200624STO81911/sa-fungerar-eu-s-lagar-for-djurskydd
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A52011DC0244
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A52011DC0244


EU:s Life-program till exempel det iberiska lodjuret och den bulgariska mindre tornfalken från att
nästan utrotas.
 
Läs mer om hotade arter i Europa.
 
Mer information
Pressmeddelande: "MEPs demand binding targets to protect wildlife and humans", 2021-05-28
(en)
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https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200519STO79424/endangered-species-in-europe-facts-and-figures-infographic
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210523IPR04609/biodiversity-meps-demand-binding-targets-to-protect-wildlife-and-humans
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210523IPR04609/biodiversity-meps-demand-binding-targets-to-protect-wildlife-and-humans

