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Innspillsmøte FNs miljøforsamling og nytt globalt rammeverk 
for natur 
 
Spire ønsker å takke for muligheten til å komme med innspill.  
 
Natur og klima henger uløselig sammen, og utgjør dagens svært omfattende 
miljøkrise. Tap av naturområder og naturmangfold bidrar til klimaendringene, og 
gjør det vanskeligere å tilpasse oss endringene som allerede er her.  
 
I dag er menneskets utnyttelse av natur allerede langt over jordas tålegrense. I 
følge FNs naturpanels rapport fra 2019 er det estimert av 1 av 8 arter er 
utrydningstruet, og tapet av ville dyr og planter er 100 til 1000 ganger raskere enn 
hva som er naturlig. 3/4 av landområder og 2/3 av havområder har blitt betydelig 
endret som følge av menneskelig aktivitet. De største driverne er arealendring, 
rovdrift på ressurser og klimaendringene. Ifølge IPBES er degradering av natur 
det miljøproblemet som påvirker flest mennesker - over 3 milliarder. Den stadig 
økende utnyttelse av natur til fordel for profitt og økonomisk vekst setter 
økosystemet ut av balanse, og ødelegger forutsetningene for å oppfylle 
bærekraftsmåla. 
  
Skal vi lykkes, trenger vi en samstemt politikk for bevaring og restaurering av 
natur. Da må vi få på plass et nytt og styrket rammeverk for å ivareta naturen og 
ressursgrunnlaget, og arbeidet må intensiveres i årene som kommer. I tillegg blir 
det stadig viktigere å knytte sammen intensjoner og vedtak på tvers av 
FN-konvensjoner og relaterte avtaler slik at alle drar i samme retning. 
  
Aichimålene har hatt store utfordringer ved manglende implementering fra 
nasjonale myndigheter. Tap av naturområder og økt press på sårbare økosystem 
er fortsatt svært alvorlige, samt bruk av skadelige subsidier. Her henger også 
Norge bakpå. Samtidig må målene skjerpes på flere områder. Forskere har vist at 
det er et behov for å beskytte minst 30% av land- og havarealene våre innen 2030, 
og øke det til 50% innen 2050 for å sikre naturmangfoldet. 
  
Ny global naturavtale må styrkes. Selv om verden ligger bak på flere områder, kan 
vi ikke senke ambisjonene. Derimot må det mobiliseres til økte ressurser og 
legges større press på land for implementering. Om Norge skal ha troverdighet 
ute, er vi også nødt til å rydde i egen bakgård. Da må vi både sørge for å oppfylle 
aichimålene innenlands, og vi sikrer at norsk virksomhet i andre land ikke kan 
føre til økt press på naturmangfoldet eller andre miljøødeleggelser. 



  
Konkrete ønsker fra Spire er: 

● At Norge har en samstemt tilnærming til klima- og naturkrisa 
● At Norge har en nullvisjon for tap av natur og øker innsatsen for bevaring 

av natur nasjonalt 
● At Norge tar internasjonalt lederskap for en ambisiøs og forpliktende 

internasjonal naturavtale med økt ambisjonsnivå der Aichimålene utgjør 
bunnlinja. Føre-var-prinsippet og forurenser-betaler må også integreres i 
avtalen.  

● At det globale sivilsamfunnet, lokalbefolkning, urfolk, kvinner, ungdom og 
andre marginaliserte grupper blir inkludert og får innflytelse på arbeidet 
med ny naturavtale 

● At Norge arbeider for en internasjonal forpliktelse til å beskytte minst 30% 
av land- og havarealene innen 2030, og øke det til 50% innen 2050 for å 
sikre naturmangfoldet. 
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