
→Vill ni delta i bevarandet 
av den biologiska 
mångfalden och skydda 
sötvattenekosystemen i 
Barentsregionen?

Visa ert stöd genom 
FN:s konvention om 
biologisk mångfald!Fo
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I Barentsregionen, det vill säga i Finland, Sverige, Norge och Ryss-
land, finns fantastiska vattensystem och avrinningsområden som 
upprätthåller en unik biologisk mångfald och unika naturprodukter, 
rent vatten och rekreationsmöjligheter. Men på grund av klimatför-
ändringen och trycket på att använda naturresurser minskar den 
biologiska mångfalden i Barentsregionen. Att stoppa förlusten av 
biologisk mångfald kräver ambitiösa åtgärder både på lokal och glo-
bal nivå. Konkreta lokala åtgärder och globalt samarbete fungerar 
bäst tillsammans.

Vid nästa möte mellan parterna i FN:s konvention om biologisk 
mångfald i slutet av 2021, är målet att världens länder ska enas om 
gemensamma mål för att stoppa förlusten av den biologiska mång-
falden globalt. Finland, som är ordförande för Barentsrådets miljö-
arbetsgrupp, vill inspirera aktörer i Barentsregionen att visa upp be-
fintliga åtgärder som bidrar till skydd av den biologiska mångfalden 
i Barentsregionen. Inom Barentsregionen finns en gedigen sakkun-
skap om skydd av sötvattenekosystem, såsom återställande av åar 
och älvar. Vi vill sammanföra dessa goda åtgärder och på global nivå 
visa hur stor inverkan lokala och regionala projekt har – många bäck-
ar små gör en stor å.

Vi uppmuntrar nu alla berörda aktörer i Barentsregionen att rap-
portera in sina egna projekt som rör sötvattenekosystem, men även 
andra åtgärder som görs, till FN:s portal om frivilliga åtaganden för 
biologisk mångfald (mer detaljerade anvisningar på nästa sida). Mot 
slutet av 2021, före nästa möte med parterna i FN:s konvention om 
biologisk mångfald, kommer vi att sammanställa Barentsregionens 
inrapporterade åtgärder. Vi kommer sedan att göra en slutlig sam-
manfattning av alla åtgärder mot slutet av 2022. Vi uppmanar alla att 
delta – låt oss tillsammans sätta Barentsregionens unika natur och 
bevarandearbetet på världskartan!

Naturen kan inte 
vänta – 2021–2030 
är FN:s årtionde 
för återställande av 
ekosystem 

FN har utlyst 2021–2030 som 
årtiondet för återställande 
av ekosystemen. På global 
nivå har man erkänt att målen 
för hållbar utveckling inte 
kan uppnås före 2030 utan 
storskaligt återställande av 
skadade land-, havs- och söt-
vattensekosystem. År 2030 är 
också det år som forskarna har 
fastställt som sista tidsfristen 
för att förhindra de katastrofa-
la konsekvenserna av klimat-
förändringen. Barentsinitiati-
vet stöder också årtiondet för 
återställande av ekosystem.  
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Instruktioner för deltagande
→ Frivilliga åtaganden
Olika offentliga organisationer, företag, individer och samhällen kan göra frivilliga åtaganden enligt FN:s 
konvention om biologisk mångfald. Åtagandena är helt frivilliga och informella, med genomförande av 
lämpliga projekt. Åtagandenas omfattning kan variera från ett stort vattenåterställningsprojekt till ett 
beslut av enskilda medborgare om att öka medvetenheten om bevarandet av den biologiska mångfalden i 
samhället. Åtagandena måste vara relevanta för bevarandet och en hållbar användning av den biologiska 
mångfalden.

→ Barentsregionens initiativ: Sötvattenekosystem

Finland, som är ordförande för Barents miljöarbetsgrupp, vill uppmuntra åtaganden som skydd av 

sötvattenekosystem och avrinningsområden, eftersom vattensystemen i Barentsregionen är unika och 

förtjänar att bli mer kända. Vi välkomnar därför åtaganden gällande till exempel följande åtgärder:

•	 Återställande av vatten och våtmarker, avlägsnande av barriärer för migrerande fisk.

•	 Bekämpning av invasiva främmande arter.

•	 Hållbar förvaltning av sötvattenresurser och avrinningsområden.

•	 Hållbar användning av sötvattenresurser bland lokalsamhällen och ursprungsbefolkningar.

•	 Upprättande, utvidgning och förvaltning av skyddade områden för sötvattenekosystem.

Som ordförande för Barents miljöarbetsgrupp, vill Finland uppmuntra både de organisationer som deltar 
i Barentssamarbetet och alla intresserade aktörer i regionen att delta.

För att införliva ert åtagande i Barentsinitiativet, rapportera in det på FN:s portal för frivilliga 
åtaganden om biologisk mångfald helst innan oktober 2021, senast i slutet av 2022. Beskrivning följ 
nedan.
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Så här gör ni ett åtagande:

RysslandFinland

Sverige

Norge

Läs mer:

• Barentsrådet 
• FN:s konvention om 

biologisk mångfald
• FN:s årtionde för 

återställande av 
ekosystem

• Finlands miljöministerium

1 Gå till  https://www.cbd.int/action-agenda/contribute/ 

2 Välj antingen Public Sector (offentlig sektor, inklusive lokal 
förvaltning); Business (företag); Other organizations (övriga 
organisationer, icke-statliga organisationer, akademiska 
organisationer, andra organisationer); eller Individual (enskilt)

3 Fyll i webbformuläret. Bifoga era kontaktuppgifter, namnet 
på ert åtagande och en kort sammanfattning av era åtgärder/
projekt samt en beskrivning av hur ert åtagande förhåller sig till 
bevarandet av den biologiska mångfalden. Ni kan också lägga 
till bilder och länkar. Ni kan också läsa om FN:s konvention om 
biologisk mångfald och FN:s mål för hållbar utveckling och se 
vilka likheter de har med ert eget åtagande. 

4 När ni väl har publicerat ert åtagande, skickar ni en länk till ert 
åtagande per e-post till ibs@barentscooperation.org så gör 
sekretariatet en sammanställning av alla åtaganden.

https://www.barentscooperation.org/en
https://www.cbd.int/convention/
https://www.cbd.int/convention/
https://www.decadeonrestoration.org/
https://www.decadeonrestoration.org/
https://www.decadeonrestoration.org/
https://ym.fi/en/front-page
https://www.cbd.int/action-agenda/contribute/
https://www.cbd.int/sp/targets/
https://www.cbd.int/sp/targets/
https://sdgs.un.org/goals

