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BIODIVERSITET OG 
ØKOSYSTEMER I EU

Jorden oplever i dag den største masseuddøen i 65 millioner år, og arter forsvinder 100 til 1.000 
gange hurtigere end før menneskets tid. Ifølge FN’s fødevare- og landbrugsorganisation (FAO) 
mistede Jorden mellem 1900 og 2000 75 % af diversiteten af dyrkede planter, og samtidig 
konkluderede The Millennium Ecosystem Assessment fra 2005, at Jordens økosystemer på grund 
af vores aktiviteter har ændret sig hurtigere de seneste 50 år end på noget andet tidspunkt i 
menneskets historie.

Det er en skræmmende udvikling, når vores overlevelse netop afhænger af økosystemerne og 
biodiversiteten, som understøtter vores livskvalitet både direkte og indirekte. Biodiversiteten og 
økosystemerne danner dynamiske netværk af relationer mellem planter, dyr, andre levende orga-
nismer og miljøet og leverer funktioner, som vi er afhængige af.  

EU’s borgere har udtrykt stor opbakning til naturbeskyttelse, ligesom 80 % af europæerne har 
udtrykt bekymring for tabet af biodiversitet. Men biodiversiteten og økosystemerne har trange kår 
i EU på grund af vores høje grad af udnyttelse af land, forurenende aktiviteter og et højt ressour-
ceforbrug. Denne rapport beskriver tilstanden i EU og hvilke konsekvenser, den har. 

EU har mange strategier og politikker, der skal sikre biodiversitet, økosystemer og deres funktio-
ner. I rapoorten undersøger vi derfor også EU’s politikker på området, og hvordan disse burde føre 
til øget naturbeskyttelse og biodiversitet. Der er dog også mange af EU’s politikker, der trækker i 
den modsatte retning, herunder handels- og investeringspolitikken. Vi undersøger konsekvenserne 
af disse politikker og diskuterer samtidig tankegangen bag tilgangen til biodiversitet og økosy-
stemer, som bygger på en øget finansialisering og kommercialisering af fælles naturlige goder og 
funktioner.

I rapporten stiller vi det overordnede spørgsmål, om vi er ved at sælge naturen for at redde den. 
Har vi lavet naturen, biodiversiteten og økosystemerne om til handelsvarer? Har vi skabt Earth 
Incorporated?

Biodiversitet er både den genetiske variation af arter og den 
funktionelle funktion, som er sværere at bedømme. Biodiversite-
ten er en del af forskellige økosystemer, som udfører naturlige 
funktioner, der gør menneskelig eksistens mulig og forbedrer 
vores livskvalitet. Det er funktioner, som økosystemerne yder 
for os (derfor kaldes de ofte tjenester). Økosystemer leverer 
forsyningsfunktioner som vand, mad, træ og genetiske ressour-
cer og leverer regulering og vedligeholdelse, som udfører blandt 
andet klimaregulering, vandrensning, bestøvning og skadedyrs-
kontrol. Økosystemfunktioner udgør også habitater for jordens 
arter og vedligeholder den genetiske levedygtighed. Desuden 
yder økosystemfunktioner ikke-materialle goder som kulturelle, 
æstetiske og religiøse funktioner.

 
TILSTAND OG UDVIKLING I EU 
 
EU er tæt beboet, og landanvendelsen er intensiveret gennem 
århundreder. Det efterlader mindre plads til naturen, biodiversi-
teten og økosystemerne. I dag dækker skov 41,2 % af EU’s areal, 
agerland udgør 24,7 %, græsarealer 19,5 % og vådområder 1,4 
%. EU er hjemsted for 220 arter af pattedyr, 500 fiskearter, 453 
arter af fugle, der yngler, 141 arter af reptiler, 84 amfibiearter, 
90.000 insektarter og 20.000 plante- og træarter. Andelen 
af ekstensive naturlige og delvis naturlige græsarealer har 
undergået stor tilbagegang. De naturlige græsarealer er fra 
1990 til 2006 faldet med 2,4 %, og mellem 1900 og midten af 
1980’erne har Europa mistet to tredjedele af sine vådområder 
(5 % tilbagegang fra 1990 til 2006), næsten tre fjerdedele af 
sine sandklitter og heder, og de ekstensivt forvaltede land-
brugsarealer er faldet med 2,6 %. Fra 1990 til 2006 er der kun 
to typer økosystemer, der er vokset: hede og krat med 5,9 % og 
skov med 0,6 %.

Denne udvikling har store konsekvenser for biodiversiteten, 
økosystemerne og deres funktioner, hvilket betyder, at EU’s 
naturlige levesteder, arter og deres funktioner er under pres. 
Ifølge EU’s Miljøagentur har 77 % af habitattyperne og 60 % af 
arterne beskyttet under EU-lov en ugunstig bevaringsstatus. 
Samtidig er 25 % af havpattedyrene, 15 % af landpattedyrene, 
22 % af amfibierne, 21 % af reptilerne, 16 % af guldsmedene, 
12 % af fuglene og 7 % af sommerfuglene udryddelsestruede i 
EU. Græs- og vådområderne har den største andel af habitater, 
som klassificeres som ugunstig – ringe. Det betyder også, at 
biodiversiteten er i tilbagegang her – 50 % af fuglearterne er 
i tilbagegang, og de fleste andre arter har også en ugunstig 
status. Vådområderne er blandt de mest truede i EU, på trods af 
at områderne er meget vigtige for en lang række arter. Biodi-
versiteten i havet er faldende, og kun 4 % af habitaterne har en 
god miljømæssig status.

Tabel 1.1. viser tilstanden og udviklingstrenden for en række 
arter og habitater i EU. Skove og især naturlige og delvis na-
turlige græsarealer besidder størstedelen af EU’s biodiversitet 
på land, mens tabet af biodiversitet i høj grad sker på land-
brugsarealerne, og status for arter og habitater i disse områder 
fortsætter med at falde, blandt andet er indikatoren for fugle 
på landbrugsjord faldet med 50 % siden 1980. På trods af et 
øget skovareal er der ingen forbedring for skovenes habitater 
og arter.

SÆLGER VI NATUREN  
FOR AT REDDE DEN?
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Ukendt status Gunstig  Ugunstig  
– utilstrækkelig

Ugunstig  
– ringe

Trends  
(for ugunstige)

Fugle, beskyttet under  
Fugledirektivet

16 % 52 % 15 % 17 % Usikre –  i fremgang: 4 %
Usikre – stabil: 6 %
Usikre – i tilbagegang: 20 %
Usikre – ukendt: 2 %

Arter, beskyttet under  
Habitatdirektivet

17 % 23 % 42 % 18 % Ugunstig – i fremgang: 4 %
Ugunstig – stabil: 20 %
Ugunstig – forringes: 22 %
Ugunstig – ukendt: 14 %  

Fisk, beskyttet under  
Habitatdirektivet

4 % 17 % 49 % 30 % Ugunstig – i fremgang: 6 %
Ugunstig – stabil: 19 %
Ugunstig – forringes: 41 %
Ugunstig – ukendt: 13 % 

Pattedyr, beskyttet  
under Habitatdirektivet

24 % 21 % 42 % 13 % Ugunstig – i fremgang: 6 %
Ugunstig – stabil: 24 %
Ugunstig – forringes: 11 %
Ugunstig – ukendt: 12 % 

Habitater generelt 7 % 16 % 47 % 30 % Ugunstig – i fremgang: 4 %
Ugunstig – stabil: 33 %
Ugunstig – forringes: 30 %
Ugunstig – ukendt: 10 % 

Reptiler 22 % 25 % 41 % 12 % Ugunstig – i fremgang: 3 %
Ugunstig – stabil: 8 %
Ugunstig – forringes: 23 %
Ugunstig – ukendt: 19 % 

Amfibier 10 % 28 % 45 % 18 % Ugunstig – i fremgang: 3 %
Ugunstig – stabil: 17 %
Ugunstig – forringes: 29 %
Ugunstig – ukendt: 14 % 

Skove 5 % 15 % 53 % 27 % Ugunstig – i fremgang: 3 %
Ugunstig – stabil: 40 %
Ugunstig – forringes: 28 %
Ugunstig – ukendt: 9 % 

TABEL 1.1.:  
Tilstand og udvikling for udvalgte dyre- og plantearter samt habitater i EU

Ukendt status Gunstig Ugunstig  
– utilstrækkelig

Ugunstig  
– ringe

Trends  
(for ugunstige)

Græsarealer 4 % 12 % 40 % 44 % Ugunstig – i fremgang: 3 %
Ugunstig – stabil: 25 %
Ugunstig – forringes: 42 %
Ugunstig – ukendt: 14 % 

Kystområder 11 % 11 % 44 % 34 % Ugunstig – i fremgang: 8 %
Ugunstig – stabil: 28 %
Ugunstig – forringes: 32 %
Ugunstig – ukendt: 10 % 

Karplanter 17 % 29 % 39 % 15 % Ugunstig – i fremgang: 10  %
Ugunstig – stabil: 12 %
Ugunstig – forringes: 20 %
Ugunstig – ukendt: 12 % 

Ikkekarplanter 12 % 18 % 41 % 29 % Ugunstig – i fremgang: 3 %
Ugunstig – stabil: 17 %
Ugunstig – forringes: 29 %
Ugunstig – ukendt: 21 % 

Fjorde og overgangs-
vande 

18 % 6 % 42 % 34 % Ugunstig – i fremgang: 8 %
Ugunstig – stabil: 22 %
Ugunstig – forringes: 38 %
Ugunstig – ukendt: 8 % 

Skovbrugsjord  5 % 15 % 54 % 26 % Ugunstig – i fremgang: 3 %
Ugunstig – stabil: 9 %
Ugunstig – forringes: 41 %
Ugunstig – ukendt: 27 % 

Floder og søer 11 % 16 % 56 % 17 % Ugunstig – i fremgang: 5 %
Ugunstig – stabil: 32 %
Ugunstig – forringes: 32 %
Ugunstig – ukendt: 4 % 

Vådområder 2 % 12 % 35 % 51 % Ugunstig – i fremgang: 5 %
Ugunstig – stabil: 28 %
Ugunstig – forringes: 45 %
Ugunstig – ukendt: 8 % 

FORTSÆTTES →

FORTSAT →
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TABEL 1.2.:  
Udvalgte økosystemfunktioners tilstand og tendens i EU
 

Tilstand: 

Rød           : forringet  

gul           : blandet 

grøn           : forbedret 

grå           : ukendt  

Ingen farve        : ikke relevant  

Tendens: 

↑          : i fremgang  

↓           : i tilbagegang  

=           : stabil

Agroøko-
systemer

Skove Græsarealer Hede og krat Vådområder Søer og 
floder

Afgrøder/tømmer ↓ ↑ ↓

Husdyr ↓ = = = ↓

Vilde fødevarer = ↓ ↓ =

Brænde = =

Fangstfiskeri = =

Akvakultur ↓ ↓

Genetisk = ↓ ↓ = =

Ferskvand ↓ ↑ ↑

Bestøvning ↑ ↓ =

Klimaregulering ↑ = = =

Skadedyrsbekæmpelse ↑ =

Erosionsregulering = = =

Vandregulering = ↑ ↑ =

Vandrensning = =

Fareregulering = =

Tabel 1.1. viser, at det står dårligt til med de fleste af EU’s arter 
og habitater. Det gælder både tilstanden og udviklingstenden-
sen. Samtidig er tendensen og tilstanden stadig ukendt for 
mange. Den seneste rapport om naturens tilstand i EU viser, at 
arter og habitater i gunstig eller forbedret tilstand er steget en 
anelse siden 2010. Men mange arter og habitater, der allere-
de havde en ugunstig status, er forblevet sådan, og nogle er 
forværret. Tendenserne for bevaringsstatusserne af fisk, bløddyr 
og amfibier har en særlig høj andel af arter med en tendens til 
forringelse. Samtidig har forbedring af data og metoder haft 

stor betydning på vurderingerne. Tages der højde for dette, er 
antallet af gunstige vurderinger ikke steget meget.

Informationen om tilstanden af EU’s økosystemtjenester er 
begrænset, men de fleste vurderes forringede og ikke i stand til 
at levere optimal kvalitet og kvantitet.Der er også mange med 
ukendt tilstand. 

Tabel 1.2. viser tilstanden og udviklingstendensen for udvalgte 
økosystemfunktioner. 

Forsyningstjenester
R

egulerende tjenester

NATURA 2000   
Natura 2000 er EU’s netværk af beskyttede områder, hvor der findes sjældne, 
truede eller dyre- og plantearter som er karakteristiske for EU. Natura 2000 dæk-
ker 18 % af EU’s landareal, 6 % af havområdet og 87 % af arterne og habitaterne. 
På nuværende tidspunkt kan der ikke ses en positiv udvikling for arter og habitater 
beskyttet under Natura 2000, men der er positiv sammenhæng mellem tendensen 
for bevaringsstatus af arter og habitater med en ugunstig status og niveauet af Na-
tura 2000 dækning. Det er stadig en stor udfordring at fuldende de marine Natura 
2000-områder, at sørge for effektiv forvaltning af områderne og finansiering. Natu-
ra 2000 er ikke fredede naturreservater men ofte beboede, privatejede eller bliver 
brugt til anden økonomisk aktivitet. Natura 2000 foreskriver dog, at områderne og 
arterne, som det er blevet udpeget for, ikke må udsættes for yderligere ødelæg-
gelse, og hvor det er nødvendigt, skal der også introduceres bevaringstiltag.

HVAD SKABER ØDELÆGGELSEN? 
 
Der er mange årsager til ødelæggelse af biodiversitet og 
økosystemer både direkte og indirekte. De direkte årsager 
er især omdannelse og fragmentering af naturlige habitater 
gennem ændret arealanvendelse (påvirker 30 % af EU’s areal), 
som påvirker sammenhængen og sundheden af økosystemer og 
habitater. Hertil kommer introduktion af fremmede arter, (der 
findes 11.000 fremmede arter i EU, hvoraf 10–15 % er proble-
matiske), luft-, jord- og vandforurening, forurening med tung-
metaller, spredning af by- samt infrastruktur, jagt og mangel på 
fødekilder. Storskalaenergiprojekter som damme påvirker også 
biodiversiteten og økosystemerne negativt. Klimaforandringerne 
udgør i højere og højere grad en trussel gennem forsuring af 
havene, højere vandtemperaturer, ændrede biologiske processer, 
ekstreme vejrhændelser, brande, oversvømmelser, hedebølger og 
vandstigninger og oftere og mere intens tørke.

Landbruget udgør den største trussel efterfulgt af menneske-
skabte ændringer af naturforholdene. Det er oftest menne-
skeskabte ændringer af hydrologiske forhold og vandområder, 
ændring af den hydrografiske funktionsmåde og reduktion 
af sammenhængen mellem levestederne samt indvinding af 
grundvand. Biodiversiteten og økosystemerne på landbrugs-
arealerne er negativt påvirket af ændrede dyrkningsmetoder, 

husdyrgræsning, brugen af gødning og pesticider, konventionel 
pløjning, dræning og vanding. Det er især den store animalske 
produktion og den tilhørende dyrkning af foder, der øger brugen 
af landbrugsland og derved mindsker områderne til økosyste-
mer og biodiversitet. Storskala industrielle landbrugspraksisser 
er den største konstante trussel mod biodiversiteten på EU’s 
landområder og udgør også en trussel mod vandvejene. De 
marine områder og arterne her er især truet af overforbrug af 
ressourcer (fiskeri og høst), ændring af de naturlige forhold, 
forurening, forstyrrelser som følge af menneskelige aktiviteter, 
klimaforandringerne, bifangst og når der skabes ubalance i 
fødekæderne ved for eksempel fiskeri. 
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Menneskelig aktivitet optager en større og større del af Jor-
dens overflade, og vi bruger i dag ressourcer svarende til den 
produktion 1,7 planet kan understøttet pr. år. EU har 2,2 globale 
hektar til rådighed/person, men bruger i dag 4,5 hektar/person 
til at tilfredsstille sit forbrug. Det er kun overgået af Nordame-
rika, mens europæiske lande uden for EU bruger 3,5 hektar/
person, Mellemøsten, Centralasien og Latinamerika 2,7 hektar/
person, Asien og Stillehavsområdet 1,5 hektar/person og Afrika 
1,4 hektar/person.

EU brugte 269 millioner hektar land til at dække sit forbrug 
af landbrugsprodukter i 2010, hvilket er 43 % mere landbrugs-
land, end der er tilgængeligt i EU. 73 % af dette blev brugt til 
at fremstille animalske produkter (se figur 1.1.). EU får dækket 

sit behov gennem landoptag andre steder i verden, hvor EU 
gennem sit forbrug optager land, som fører til afskovning og 
indirekte og direkte ændret arealanvendelse. Overudnyttelse af 
ressourcer på land og vand sker gennem øget efterspørgsel på 
fødevarer, foder, animalske produkter fibermaterialer, vand og 
energi herunder især bioenergi og biobrændsler. Disse katalysa-
torer er enten stabile eller stigende.

FIGUR 1.1.: 
EU’s samlede landfodaftryk for landbrug fordelt på produkttype 2010
 

TILSTANDENS KONSEKVENSER 
 
Biodiversitet (genetisk diversitet) er en af de planetære græn-
ser1, der er mest i risikozonen (se figur 1.2.). Tilstanden af den 
funktionelle biodiversitet er ukendt. Samtidig hænger begge 
stærkt sammen med andre af grænserne som klimaforandringer 
og arealanvendelse. Det tyder på, at økosystemer og biodiver-
sitet har brug for en minimumskvalitet for at fungere, og at de 
under kritiske tærskler pludselig kan skifte karakter og ikke 
være i stand til at levere de samme funktioner. Tærsklerne kan 

1  Planetære grænser er miljømæssige rum videnskabeligt defineret for de vilkår, 
der skal til for at det forventes, at menneskeheden kan operere sikkert. 

også forstærke feedback-mekanismer, som øger effekterne, og 
forsinkelseseffekter kan lede til “tipping points”, hvor tilstanden 
pludselig ændrer sig radikalt. Det gør det svært at forudsige 
konsekvenserne og kontrollere dem. Med udviklingen beskrevet 
i forrige afsnit, tilstanden af de planetære grænser og forsknin-
gen, der beskriver vores afhængighed af biodiversitet, økosy-
stemer og deres funktioner, er det tydeligt, at vi er på vej i den 
forkerte retning.

Landbruget udgør en af de største trusler mod biodiversiteten. Især den animalske produktion
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FIGUR 1.2.: 
Planetære grænser. Biodiversiteten er en af de parametre, der er mest i risikozonen. Samtidig er tilstanden af den  
funktionelle biodiversitet ukendt.
 

Biodiversiteten er essentiel, for at økosystemerne fungerer, og 
virker samtidig stabiliserende på dem over tid, da de er mere 
modstandsdygtige og evner at komme sig, hvis flere arter udfø-
rer de samme funktioner – især hvis de reagerer forskelligt på 
miljømæssige forandringer og forstyrrelser. Tab af biodiversitet 
kan derfor reducere økosystemers evne til at opfange biologiske 
essentielle ressourcer, producere biomasse, nedbryde, genbruge 
og cirkulere næringsstoffer.

Vores overlevelse er afhængig af de funktioner, biodiversiteten 
og økosystemerne udfører, men samtidig ved vi kun ganske 
lidt om deres betydning for livet på jorden, blandt andet fordi 
presset på biodiversiteten ikke altid kommer til udtryk med det 
samme. Der kan være tale om en “udryddelsesgæld”, hvor der 
forekommer en forsinkelse mellem reduktion af habitat og ud-

ryddelse af arter. Det kan lede til “gæld for økosystemtjenester”, 
hvor effekterne her også er forsinkede. Det er derfor endnu 
vigtigere, at vi er påpasselige og værner om biodiversiteten og 
økosystemerne. Biodiversitet, økosystemer og deres funktioner 
har desuden en iboende værdi og skal derfor beskyttes. Adgan-
gen til natur har også betydning for vores fysiske og psykiske 
helbred, som påvirkes positivt af tid brugt i naturen.

EU’S NATURPOLITIKKER OG 
MÅLSÆTNINGER

EU’s vigtigste politikker på biodiversitets- og naturområdet er 
Fugledirektivet, som skal resultere i god bevaringsstatus for 
alle vilde fugle i det naturlige, europæiske territorium. Habitat-
direktivet er den anden hjørnesten, som skal medføre gunstig 
bevaringsstatus for habitater og arter (cirka 1.200 styk), der 
anses for at have interesse for EU (se boks). EU’s LIFE+-program 
er essentielt i implementeringen af lovgivning på biodiversitets-
området, da finansieringen stammer herfra. Medlemsstaterne 

FUGLEDIREKTIVET OG HABITATDIREKTIVET 
 
Fugledirektivet beskytter 500 vilde fuglearter i EU gennem:
-   Bilag I: 194 særligt truede arter, hvortil der skal oprettes særlige områder til bevaring 
-   Bilag II: 82 arter kan jages, men jagtperioderne er begrænsede, og jagt er forbudt, når fuglene er mest sårbare.  
-   Bilag III: Arter, hvor forsætlig drab, tilfangetagelse og ødelæggelse af reder er forbudt. Restriktioner er tilladt for 

26 arter. 
-   Bilag IV: Bæredygtig jagt er tilladt, men medlemsstater skal forbyde al ikkeselektiv og storskaladrab.
 
Habitatdirektivet beskytter mere end 1.000 arter og 200 habitattyper gennem:
-   Bilag I: Habitattyper som kræver beskyttelse gennem udpegede områder 
-   Bilag II-arter (ca. 900 arter): Dyr og planter, hvis beskyttelse kræver udpegelse af særlige områder. Disse områder skal for-

valtes i overensstemmelse med de økologiske behov for arterne.
-   Bilag IV-arter (mere end 400, inklusive mange bilag II-arter): Streng beskyttelse af hele deres naturlige område i EU både inden 

for og uden for Natura 2000-områderne. 
-   Bilag V-arter (mere end 90): Medlemsstaterne forpligtes til, at udnyttelsen af dem er i overensstemmelse med at kunne fasthol-

de en gunstig bevaringsstatus.
 

skal rapportere udviklingen til Kommissionen hvert sjette år, 
udpege særlige områder til bevaring (Natura 2000), udføre 
bevaringstiltag og foretage konsekvensanalyser for alle planer 
og projekter, der forventes at have betydning for de udpegede 
områder. De udpegede områder skal dog ikke nødvendigvis 
medføre, at der tages særlige bevaringstiltag.
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EU har desuden en biodiversitetsstrategi, der har etableret mål 
for 2020. Hovedmålet er at stoppe tabet af biodiversitet og 
degraderingen af økosystemtjenester i EU i 2020 og genoprette 
dem i det ”omfang, det er muligt” (EU’s Biodiversitetsstratei, 
2011). Strategien består af seks målsætninger med 20 handlin-
ger (se boks). I strategien forsøger EU at integrere naturbeskyt-
telse i sektorer som landbrug, skovbrug og fiskeri og standse 
tabet af biodiversitet uden for beskyttede områder. Målene i 
strategien betyder, at 34 % af habitaternes og 25 % af arternes 
vurderinger skal være gunstige eller have opnået betydelig 
forbedring af deres status i 2020. For fugle er målet, at 78 % af 
bevaringsstatusserne for arterne enten skal være gunstige eller 

Der eksisterer komplementerende lovgivning til at beskytte 
biodiversiteten og økosystemfunktionerne, blandt andet den 
grønne infrastrukturstrategi, som skal skabe naturlige og semi-
naturlige arealer, der kan levere økosystemfunktioner, udvikle 
innovation i sektoren og fremme adgangen til finansiering af 
grønne infrastrukturprojekter. Desuden har EU’s Skovstrategi 
og Vandrammedirektivet også stor betydning for biodiversiteten 
og økosystemerne. I EU’s fælles landbrugspolitik er den direkte 
støtte i søjle 1 koblet til grønne tiltag, herunder oprettelsen af 
økologiske fokusarealer med kvælstoffikserende afgrøder og 
efterafgrøder, og vedligeholdelsen af permanent græsland. Søjle 
2 er endnu vigtigere for biodiversiteten, hvor der i en af priori-
teringerne er fokus på at bevare, øge og forbedre økosystemer. 
EU’s syvende miljøhandlingsprogram, som gælder for perioden 
2012–2020, har også et mål om at beskytte og øge naturen og 
biodiversiteten. EU’s regionalpolitik, som udgør en tredjedel af 
EU’s budget, danner rammen om investeringer, der skal gøre det 
muligt at opnå 2020-målene, blandt andet direkte finansiering 
til naturbeskyttelse og biodiversitet.

EU’S BIODIVERSITETSSTRATEGI 
 
EU’s vision for 2050: EU’s biodiversitet og de tilhørende økosystemtjenester er beskyttet, værdiansat og passende 
reetableret på grund af deres iboende værdi og deres væsentlige bidrag til menneskers trivsel og den økonomiske 
velstand og for at undgå de katastrofale ændringer, der forårsages af tabet af biodiversitet.

EU’s hovedmål for 2020: Standse tabet af biodiversitet og forringelsen af økosystemtjenester i EU inden udgangen 
af 2020 og – i det omfang, det er muligt – reetablere dem og samtidig intensivere EU’s bestræbelser på at standse 
tabet af biodiversitet på globalt plan.

Biodiversitetsstrategien indeholder seks mål med 20 specifikke handlinger:
 
Mål 1: Gennemføre Fugle- og Habitatdirektiverne fuldt ud ved at standse forringelsen af arter og habitater dæk-
ket af EU’s naturlovgivning og opnå signifikant målbart forbedrede statusser i 2020 sammenlignet med nuværede 
vurderinger:
•   100 % flere habitatvurderinger og 50 % flere artvurderinger under Habitatdirektivet udviser en gunstig eller 

forbedret status
• 50 % flere artsvurderinger under Fugledirektivet udviser sikker (gunstig) eller forbedret status

Mål 2: Bibeholde og reetablere økosystemer og økosystemtjenester. I 2020 er økosystemer og deres funktioner ved-
ligeholdt og forbedret ved at etablere grøn infrastruktur og genoprette mindst 15 % af ødelagte økosystemer.  

Mål 3: Øge landbrugets og skovbrugets bidrag til bevarelse og forøgelse af biodiversiteten.
Landbrug: Øge landbrugsareal, hvor der er målbare forbedringer i bevaringsstatussen af de arter og habitater, der er 
afhængige eller påvirket af landbruget og forsyningen af økosystemtjenester, i 2020 sammenlignet med 2010.
Skove: Forvaltningsplaner for alle offentlige skove og skove over en vis størrelse, som modtager støtte, for at tilve-
jebringe en målbar forbedring i bevaringsstatussen af arter og habitater, som er afhængige eller påvirkede af skov, i 
forsyningen af relaterede økosystemtjenester i 2020 sammenlignet med 2010. 

Mål 4: Sikre en bæredygtig udnyttelse af fiskeriressourcerne. I 2020 skal fiskebestandene være sunde og eu-
ropæiske have sundere. Fiskeri skal ikke have nogen signifikant negativ betydning for arter og økosystemer.
  
Mål 5: Bekæmpe invasive, fremmede arter. I 2020 er invasive arter identificeret, prioriterede arter er kontrollerede 
eller udslettet, og ruter, der kan forebygge nye invasive arter, forvaltes.  

Mål 6: Medvirke til at forhindre tab af biodiversitet på globalt plan. I 2020 har EU optrappet sit bidrag til at afværge 
globalt tab af biodiversitet.

Skagens Gren er et af Danmarks Natura 2000-områder.

Gennem Fugle- og Habitatdirektiverne er Natura 2000-net-
værket etableret og skal sørge for beskyttelse af arterne i 
direktiverne. Beskyttede arealer er også beskyttet af anden 
lovgivning, blandt andet:
 
•   Direktivet om bæredygtig brug af pesticider, som begrænser 

brugen af pesticider på naturbeskyttelsesområder
•   Direktivet om miljøansvar, som kræver tiltag, der forebyg-

ger beskyttelsen af arter og habitater, samt genoprettelses-
tiltag, hvis der forekommer skader

•   Direktivet om vurdering af virkninger på miljøet kræver 
miljømæssige konsekvensanalyser for offentlige og private 
projekter

•   Direktivet for strategisk konsekvensanalyse, som kræver 
strategisk miljøvurdering på et tidligt stadie for større 
planer og projekter.

i forbedring i 2020. Aktion syv i strategien bestemmer, at der 
ikke må ske et nettotab af biodiversitet og økosystemtjenester 
(no net loss). Det betyder, at der skal kompenseres for tab, hvil-
ket ofte vil resultere i offsetting, hvor tab af biodiversitet skal 
kompenseres et andet sted (se kapitel 3). 
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EU ER OGSÅ BUNDET AF  
INTERNATIONALE AFTALER 
 
Konvention om vådområder af international betydning navnlig som levesteder for vandfugle  
(Ramsar Konventionen), 1971:  
Konventionen skal sikre bevarelsen og klog brug af alle vådområder. Parterne skal udpege passende vådområder 
og sikre effektiv forvaltning og samarbejde internationalt om grænseoverskridende vådområder og arter.

Konvention om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES), 1975:  
Denne internationale aftale skal sikre, at handel med vilde dyr og planter ikke truer deres overlevelse.

The Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (Bonn Konventionen), 1979:  
En FN-traktat, der udgør en platform for at bevare og sikre bæredygtig brug af vandrende dyr og deres habitater 
gennem et juridiske grundlag for internationalt koordinerede bevarelsestiltag.

Konventionen om biologisk diversitet, 1992:  
De tre målsætninger under konventionen om biologisk diversitet er: 1) Bevarelse af biologisk diversitet, 2) 
Bæredygtig brug af komponenterne af biologisk diversitet og 3) Lige og retfærdig fordeling af fordelene, der kom-
mer af brugen af genetiske ressourcer. Konventionen fastsætter Aichi-målene eller 2020-mål, hvor EU’s forplig-
telse er biodiversitetsstrategien:
Mål A: Afhjælpe de underliggende årsager til tab af biodiversitet 
Mål B: Mindske de direkte pres på biodiversiteten og fremme bæredygtig brug 
Mål C: Forbedre statussen for biodiversitet ved at beskytte økosystemer, arter og genetisk diversitet 
Mål D: Øge fordelene ved biodiversitet og økosystemtjenester for alle 
Mål E: Øge implementeringen gennem inkluderende planlægning, viden og kapacitetsopbygning.

HVORDAN GÅR DET MED  
MÅLSÆTNINGERNE? 
 
Kommissionens nyeste rapport om tilstanden i EU konkluderer, 
at der generelt har været meget få fremskridt i forhold til at 
opfylde biodiversitetsstrategien. Beskyttelsen af arter ser ud 
til at være positiv, hvor 23 % nu har en gunstig status med et 
mål om 25 %. Men det er vigtigt at være opmærksom på, at 22 
% forringes, og 33 % ikke har ændret sig siden 2006. Desuden 
skyldes en stor del af den positive udvikling en forbedring af 
data, hvilket betyder, at kun 1–2 % reelt har opnået en bedre 
status siden 2006. For habitater ser det værre ud. Kun 16 % 
har en gunstig status med et mål om 34 %. Desuden udviser 
30 % en forværret tendens, og 42 % har ikke ændret sig siden 
2006. Ligeledes ser det dårligt ud for målet for fugle. 52 % 
har en gunstig status, men målet er 78 %. Samtidig har 20 % 
en tendens til tilbagegang. På land anses Natura 2000 stort 
set for at være fuldendt, mens det langt fra er tilfældet til 
havs. Kommissionens rapport om tilstanden i EU peger på, at 
bevaringen af habitater og arter under Habitatdirektivet ikke 

er væsentligt forbundet med Natura 2000-dækningen. Der er 
dog sammenhæng mellem bevaringsstatus af habitater og arter 
med ugunstig status og Natura 2000. Områderne har haft en 
positiv effekt for fugle listet i bilag 1, mens det synes uklart, om 
områder udpeget på landbrugsarealer har en effekt. 

Degraderingen af økosystemer er ikke bremset (mål 2). Få af 
truslerne, som atmosfærisk aflejring af sulfur, er blevet mind-
sket, men mange af truslerne øges, hvilket gør det svært at nå  
målet. Antallet af arter og habitater på landbrugsområderne 
bliver ved med at falde (mål 3a) (se figur 2.1). Det ses blandt 
andet ved færre fugle, mindre bestøvning og stort pres på vilde 
bier og sommerfugle på landbrugsområderne. Skovarealet er 
øget, men arterne og habitaterne her viser ikke nogen tegn på 
forbedring (mål 3b) (se figur 2.1).  
 

FIGUR 2.1:  
Ændringer i bevaringsstatussen i 2007–2012 i forhold til 2001–2006 for habitater relateret til: landbrugsområder (til 
venstre) og skove (til højre)
 

I 2013 blev kun 50 % af vurderede fiskebestande fisket bære-
dygtigt. Det er langt fra EU’s mål 4 om 100 %. EU vedtog i 2015 
regulering af invasive arter og har udarbejdet den første liste. 
Det kan muligvis føre til opnåelse af mål 5. Som beskrevet i 
kapitel 1 har EU et langt større fodaftryk end alle andre regio-
ner bortset fra Nordamerika og meget større, end hvad der er 
bæredygtigt og retfærdigt tilgængeligt. Derfor kan EU ikke nå 
mål 6 om at afværge det globale tab af biodiversitet og bidrage 
til at opnå Aichi-målene.

På trods af de mange politikker inden for biodiversitet og øko-
systemer går det den forkerte vej i EU. Det er desuden grund-
læggende problematisk, at EU har et mål om intet nettotab (no 
net loss), som er utilstrækkeligt og desuden praktisk umulig 
at gennemføre (se kapitel 3). Politikkerne kunne være mere 
ambitiøse, men det er egentlig ikke mangel på lovgivning, der 
betyder, at det går tilbage for naturen og biodiversiteten. Det er 
derimod manglende implementering og finansiering og især den 
negative påvirkning af andre udviklinger og politikker samt et 

generelt overforbrug af ressourcer. Direktiverne implementeres 
og håndhæves ikke fuldt ud, EU-Kommissionen behandler klager 
langsomt og tøver med at udfordre overtrædelser (ud af 4.000 
klager har 19 % ført til handling). Miljømæssige støtteordninger 
bliver ikke anvendt fuldt ud i 75 % af medlemsstaterne, for 
eksempel brugen af midler til Natura 2000-områder og til at 
håndhæve de fælles regler for fiskeri. Støtteordninger anvendes 
til skadelige formål som støtte af monokulturer i stedet for 
afgrøder med mere biodiversitet. Hertil kommer, at kun få pro-
jekter er blevet afvist baseret på Fugle- eller Habitatdirektivet, 
og flere projekter er ikke genstand for ordentlige vurderinger.

En stor del af EU-midlerne har natur og/eller miljø med som 
overvejelse, men det er de færreste midler, hvor det er det 
egentligt formål, med undtagelse af LIFE-midlerne, som udgør 
meget lidt i forhold til de midler, der er til rådighed gennem 
struktur- og investeringsfondene. Desuden bliver EU-midler 
brugt på aktiviteter, som Kommissionen selv har identificeret 
som trusler mod biodiversiteten. Et eksempel er EU’s regionale 

Blå          : ugunstige og ukendte vurderinger, der ikke er forbedrede 

orange           : forværrede vurderinger 

gul           : forbedrede vurderinger 

grøn           : gunstige 

mørkerød          : vurderinger der er blevet ukendte 
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politik, som giver strukturmidler til en værdi af €177 milli-
arder til udviklingen af infrastruktur, som ødelægger Natura 
2000-områder. Det er altså ikke lykkedes at integrere beskyt-
telsen af biodiversiteten og økosystemerne i en lang række af 
EU’s politikker. Det er samtidig essentielt, at der mangler poli-
tikker målrettet nogle af nøgletruslerne, for eksempel brugen af 
biomasse og beskyttelsen af bestøvere. 

Et kerneområde, der bør reformeres, er fiskeri- og landbrugspo-
litikkerne, som i høj grad foregår på ubæredygtig vis og er base-
ret på et overforbrug af ressourcerne. Den fælles landbrugspo-
litik støtter intensiv masseproduktion gennem incitamenter til 
storskala animalsk produktion, hvorfor den negative udvikling 
fortsætter på landbrugsarealet trods udpegningen af beskyt-
tede områder. Det er også urealistisk, at der vil ske en bedring 
under den nuværende indretning af den fælles landbrugspolitik 
for 2014–2020, som har reduceret midlerne under søjle 2, hvori 
midlerne til  udvikling i landdistrikterne  inklusive miljøtiltag  
fordeles. De grønne krydsoverensstemmelseskrav i den fælles 
landbrugspolitik er ikke gode nok til at opnå en god status for 
biodiversitet og økosystemfunktioner, og det samme gælder de 
tre grønne krav, som ikke er ambitiøse nok. Landbrug over 30 
hektar skal dyrke mindst tre afgrøder for at opnå fuld direkte 
støtte, men 94 % af alle landbrugsejendommene i EU er under 
30 hektar. Ligeledes vil kravet om mindst 5 % særlige økologi-
ske fokusområder på en bedrift over 15 hektar ikke gøre en stor 
forskel, da eksisterende hegn, dyrkningsfrie bræmmer og andre 
småbiotoper tæller med. Samtidig er 88 % af EU’s landbrug un-
der 15 hektar, hvilket udgør halvdelen af landbrugsarealet, altså 
fritaget for krav om økologiske fokusområder. Det betyder, at 
der ikke vil blive skabt mange nye levesteder for vilde planter 
og dyr. Kravet om vedligeholdelse af permanente græsarealer 
er ikke nok, da der ikke er fokus på forvaltning, som er det 
vigtigste for at opnå miljømæssige fordele, men kun bevarelse. 
Definitionen af græsarealer dækker desuden over en lang række 
landbrugstyper, som også indeholder meget intensivt forvaltede 
typer med gødning, vanding og gensåning. Kravet gælder kun 
inden for udpegede arealer og altså ikke udenfor, hvor det kun 
er påkrævet at bibeholde forholdet mellem permanente græsa-
realer og det totale landbrugsareal. Hvis raten falder med mere 
end 5 %, skal der etableres græsarealer, men de miljømæssige 
fordele er ikke lige så store som ved at vedligeholde eksisteren-
de græsarealer.  
 
 

HVILKE POLITIKKER HAR EU 
BRUG FOR? 
 
Der er brug for konkrete politikker, men også integrering af 
beskyttelsen af biodiversitet, naturbeskyttelse og beskyttelse af 
økosystemfunktioner i andre politikker. Der er brug for at ved-
tage lovgivning på en række nye områder for at imødekomme 
truslerne mod biodiversitet og økosystemer. Det gælder blandt 
andet lovgivning om beskyttelse af bestøvere, og EU-Kommissi-
onen bør også genoptage sit forslag til en strategi for beskyt-
telsen og bæredygtig anvendelse af jord. Generelt er der brug 
for, at biodiversitet og økosystemer tages mere alvorligt i EU’s 
politikker, det gælder især inden for infrastruktur og klima- og 
energipolitik. 

Der er brug for reformer af eksisterende politikker, især EU’s 
fælles landbrugspolitik, så græs- og landbrugsområder forvaltes 
mere ekstensivt. Kravene til de økologiske fokusområder og 
krydsoverensstemmelsen skal styrkes, og der skal være flere 
krav om efterafgrøder og sædskifte, og brugen af gødning og 
kvælstofbalancerne på gårdniveau skal udlignes for at be-
skytte vandmiljøet. Der er brug for politikker, der favoriserer 
landbrugspraksisser, der øger biodiversiteten ved at fremme 
småskala ekstensivt og agroøkologisk landbrug. Det kan blandt 
andet ske gennem en styrket søjle 2.

Der er brug for bedre implementering, monitorering og data. Det 
indebærer fuldendelse af Natura 2000-netværket herunder især 
havområderne, men også forvaltnings- og finansieringsplaner, 
som er inkluderende. Ulovlige aktiviteter må stoppes, og arter 
skal også beskyttes uden for beskyttede områder. Der er i hø-
jere grad brug for sammenkædning af naturområder og Natura 
2000-områder for at skabe korridorer for dyrelivet samt større 
sammenhængende områder med plads til hele fødekæder. Det 
er nødvendigt, at direktiverne implementeres fuldt ud, herunder 
direktivet om miljøansvar, miljømæssig konsekvensvurdering, 
nitratdirektiverne og den fælles fiskeripolitik for at stoppe 
overfiskning. Der er også i høj grad brug for tilstrækkelige 
midler til forvaltning af Natura 2000-netværket, til en målrettet 
bevaringsindsats, grøn infrastruktur, genoprettelse af ødelagte 
økosystemer og ikke mindst til monitorering og dataindsamling. 
Det kræver en fordobling af EU’s midler relateret til biodiversi-
tet, hvor midlerne til Natura 2000 bør øges fem til ti gange.

Det er tydeligt, at der ikke er sammenhæng mellem EU’s politik-
ker, som trækker i forskellige retninger, men også underminerer 
hinanden. En stor del af forklaringen herpå skal findes i det 
bagvedliggende natursyn og tankegang.

PRINCIPPERNE BAG EU’S  
POLITIKKER

På trods af at EU har en lang række politikker for at beskytte 
og forbedre naturen, går det den forkerte vej, hvilket ikke kun 
skyldes politikker, der trækker i den anden retning. Biodiver-
siteten og økosystemerne bliver i højere og højere grad anset 
for at være handelsvarer, hvilket betyder, at EU trods positive 
politikker ikke når sine målsætninger. Tilgangen er afspejlet i 
No Net Loss-politiken (NNL), som betyder, at der ikke må ske et 
nettotab af biodiversitet. Med målet om NNL er døren åbnet for 
offsetting, som betyder, at ødelæggende aktiviteter skal kom-
penseres: Reduceres biodiversitet et sted, skal den forbedres et 
andet. NNL bliver derved en retfærdiggørelse af offsetting. Selv 
om NNL ikke nødvendigvis burde føre til offsetting, da det er 
det sidste led i hierarkiet (undgåelse, minimering, restaurering, 
offsetting), peger tiltag i den retning.

Der findes one-off offsets, finansiel kompensation og såkaldt 
“mitigation banking”. One-off offsets er tiltag, der skal kompen-
sere for de konsekvenser, et projekt har haft, ved at forbedre 
biodiversiteten et andet sted. I stedet for one-off offsets kan 
den ansvarlige betale til en eksisterende fond eller sætte penge 
til side til forbedring af biodiversitet, altså finansiel kompen-
sation. En tredje mulighed er at købe kreditter fra en “mitiga-
tion bank” og betale sig fra en ødelæggende aktivitet gennem 
en bank, som har opkøbt kreditter fra projekter, der allerede 
har udført en forbedrende aktivitet et andet sted. Mitigation 
banking sker uden forbindelse mellem det ødelæggende projekt 
og kreditterne fra den forbedrende aktivitet. Der skabes således 
et marked, hvor restaurering kan udføres mere eller mindre 
spekulativt på forhånd gennem bankerne.

De seneste år har EU-Kommissionen taget flere initiativer, der 
bringer EU tættere på offsetting af biodiversitet. Kommissionen 
igangsatte i 2014 en høring om NNL, hvor svarene fra delta-
gerne hovedsageligt var, at offsetting ikke er en ønskværdig 
mulighed. Spørgsmålene var dog formuleret på en måde, der 
tydeliggjorde, at Kommissionen anså offsetting for at være den 
mest effektive metode til at bevare biodiversiteten. Kommissi-

onen havde samtidig forberedt en større rapport om, hvordan 
offsetting kan implementeres på EU-plan. Biodiversitetsstrate-
gien nævner samtidig, at NNL kan ske gennem offsetting, når 
der ikke er mulighed for at “undgå” degradering (EU’s Biodiver-
sitetsstrategi, 2011), hvilket giver store fortolkningsmuligheder. 
Habitatdirektivet nævner også kompensation som en mulighed.

Offsetting har inden for EU især været brugt i Italien, Sverige, 
Frankrig og Tyskland og nyder voksende popularitet i Holland 
og Belgien. One-off offsets og finansiel kompensation er de 
mest brugte værktøjer i EU’s medlemslande, mens banking-pro-
grammer kun er identificeret i Storbritannien, Frankrig, Belgien, 
Tyskland, Spanien og Holland. Banking er dog voksende og 
udgjorde den største del af nye projekter (22) i 2015. Der har 
været 178 offsetting-projekter i EU på 120.837 hektar oftest i 
forbindelse med Natura 2000-områder og beskyttede områder 
udpeget nationalt. Projekterne er oftest foregået på statsejede 
områder (90 %) og mere end halvdelen af projekterne i marine 
områder og 26 % på græsarealer. Information om køberne af 
offsets og kompensationer er kun tilgængelig i 36 projekter, 
men det er hovedsageligt offentlige og private aktører, der er 
involverede i storskala infrastrukturprojekter som motorveje, 
havne, lufthavne og energiinfrastruktur. Køberne er især fra 
Tyskland, Frankrig og Storbritannien. En undersøgelse viser, at 
ud af 119 offsetting projekter i Tyskland har kun en tredjedel 
opnået eller hovedsageligt opnået sine kompensationsmål. 
Forskere har desuden konkluderet, at praksis ikke lever op til 
teorien om offsetting som middel til at opnå NNL. EU-domsto-
len afsagde yderligere en vigtig dom i 2014 (Briels and Others 
v Minister van Infrastructuur en Milieu) ved at understrege 
vigtigheden af forsigtighedsprincippet i vurdering af et projekts 
konsekvenser, og at kompensationsaktiviteter ikke kan bruges 
som argument for at tillade et projekt, hvis det har ødelæggen-
de konsekvenser. Der er en lang række konkrete problemer ved 
offsetting (se boks), hvilket EU-institutionerne også anerkender. 
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KONKRETE PROBLEMATIKKER VED  
OFFSETTING 
 
Additionalitet: Det er meget svært at påvise, at offsets resulterer i forbedringer, der ikke ville være sket alligevel.
 
Lækage: Offsets kan flytte ødelæggelse ved at skabe et nyt beskyttet område, hvor de foregående skadelige akti-
viteter fra området flyttes og fortsat gør skade. Derved sker der ikke en samlet forbedring. 
 
Udfordringer ved restaurering: Det kan være meget svært, nogle gange umuligt, at genskabe habitater. Økosys-
temer er forskellige og vil aldrig være ens eller være i stand til at yde det samme og er samtidig stærkt geografisk 
afhængige.  
 
Definitioner og værdisætning: Biodiversitet kan ikke måles på en enkelt kvantificerbar enhed. Værdien af biodi-
versitet og økosystemer er ikke summen af de enkelte arter, og værdisætningen af arter og funktioner vil altid være 
dyb normativ, hvor nogle funktioner og arter gives større værdi. Det er let at overse vigtige enheder, da vores viden 
og tidshorisont er begrænset. 
 
Umuligt at kompensere: Nogle arter har lang genoprettelsestid og tab kan være irreversible. Det er ofte også 
teknisk svært eller umuligt fuldstændigt at kompensere, og ødelæggelse af økosystemer kan destruere arter og 
habitater, der ikke er kompenserbare. 
 
Udfordringer ved forvaltning: Erfaring viser, at håndhævelse og overholdelse er essentielt, men sjældent opfyl-
des.
 
Målevanskeligheder: Der er svært, hvis ikke umuligt, at måle tidsforskydninger samt baggrunds- og referencetab, 
og det er meget svært at måle og bevare evolutionært diversificeringspotentiale. 
 
Trade-offs: Når flere økosystemfunktioner ønskes afhjulpet gennem offsetting, sker det ofte, at den ene øges, når 
den anden mindskes. Opfyldelsen af NNL for alle funktioner er svær.
 
Green Grabbing: Offsetting gør det lettere at få lov til at “udvikle” et område og kan derved give adgang til om-
råder, der før ikke var afsat til udvikling eller var beskyttede.

HVAD ER FINANSIALISERING  
 
Finansialisering er den voksende rolle af finansielle motiver, markeder, aktører og institutioner i en sektor og generelt 
i økonomien. Med finansialisering bliver profit skabt i øget grad gennem finansielle kanaler og ikke gennem den virke-
lige økonomi ved handel med fysiske produkter og produktion. Finansialisering bliver brugt til at skabe nye varer og 
markeder inden for de mindre håndgribelige sektorer som for eksempel natur, biodiversitet og økosystemfunktioner 
ved at værdisætte og skabe nye markeder, hvor de nye virtuelle varer kan handles. I praksis har en øget finansialiser-
ing for eksempel vist sig, ved at forholdet mellem værdien af valutatransaktioner og global handel i 1972 var 2:1 og 
i 2004 90:1. Samtidig holdes en aktie i gennemsnit i 20 sekunder i dag mod i fire år i 1960’erne. Det bliver samtidig 
sværere at adskille finansialisering fra den virkelige økonomi, da flere og flere virksomheder er engageret i begge. 
Den finansielle sektor er på den måde kommet til at dominere den virkelige økonomi, og alligevel er der ganske lidt 
lovgivning på området, især på internationalt niveau. En udvikling, der har været understøttet af blandt andet IMF, 
som råder til at eliminere restriktioner på udenlandsk valuta, hvilket er med til at bane vejen for en økonomi styret af 
finansielle interesser og spekulation. 

Ifølge NNL kan projekter kun godkendes, hvis de ikke har 
negative konsekvenser, men der er undtagelser, hvis der er 
altoverskyggende offentlig interesse, og hvis der ikke eksisterer 
alternative løsninger. Det er altså op til fortolkning. Samtidig 
påvirker EU biodiversiteten uden for sit territorie gennem sit 
forbrug, sine investeringer og europæiske virksomheders aktivi-
teter, men disse er ikke dækket af NNL på trods af konsekven-
serne for de mennesker, der bor der.

”Modsat forureneren 
betaler-princippet 
bliver offsetting et 
retten til at forure-
ne-princip”

”Naturen sælges for at  
beskytte den”

Det overordnede mål med offsetting er ikke at beskytte biodi-
versiteten, men at opnå økonomiske fordele og skabe nye mar-
keder og forretningsmuligheder. Gennem offsetting prissættes 
uerstattelig natur og biodiversitet samt økosystemfunktioner, 
og den formodede beskyttelse af dem gøres til handelsvarer. 
Offsetting og NNL bliver forsøgt brugt til at neutralisere mod-
sætningen mellem økonomisk vækst og biodiversitet og som et 
hurtigt fix til et egentligt modsætningsforhold. 
 
 

FINANSIALISERING  
 
Offsetting er et symbol på en øget finansialisering og vare-
liggørelse af naturen (se boks). En udvikling som også ses i 
EU. Ifølge EU’s biodiversitetsstrategi skal “biodiversitet og 
tilhørende økosystemtjenester (være) værdiansat” i 2050. “The 
Roadmap to a Resource Efficient Europe” gentager ønsket om 
investeringer i naturkapital og vil “gribe det fulde vækst- og 
innovationspotentiale i ’restaureringsøkonomien’. EU har også 
været med til at nedsætte TEEB (The Economics of Ecosystems 
and Biodiversity), som skal værdiansætte og ensrette værdi-
en af biodiversitet og økosystemservicer. Kommissionen har 
etableret Natural Capital Financing Facility sammen med den 
Europæiske Investeringsbank, som skal investere 125 millioner 
euro i naturkapitalprojekter. Det første lån blev givet i 2017 til 
“Rewilding Europe Capital”, som er en virksomhed, der investe-

rer i initiativer, der laver forretning ud af naturbevarelse. EU har 
desuden medfinansieret rapporten “State of European markets 
2017. Biodiversity offsets and compensation”. 
 
Finansialisering er en måde at skabe nye markeder og varer 
på – og det er en voksende økonomisk aktivitet. Med udsigten 
til nye måder at skabe profit på er den private sektor stærkt 
engageret. Inden for biodiversitetsområdet har en ny industri 
vist sig med virksomheder, konsulenter og banker (blandt andet 
Verdensbanken), der rådgiver investorer, laver investeringer, 
måler biodiversitet, sætter standarder, handler og sporer handel 
og håndterer offsetting-projekter. Markeder for biodiversitet 
bliver også udviklet, hvor virksomheder introducerer købere og 
sælgere og opretter markeder, hvor biodiversitetskreditter kan 
handles. Der er også etableret et “Business and Biodiversity 
Offsets Programme” (BBOP), hvis formål er at teste og udvikle 
praksisser inden for offsetting af biodiversitet og banking. I 
2016 afholdt BBOP en konference med titlen ”Mainstream-
ing Biodiversity: Opportunities for businesses” samtidig med 
COP-forhandlinger om biodiversitet. Sammenligner man delta-
gerlisterne, ser man, at 70 % af deltagerne i BBOP’s konference 
ikke deltog i COP’en. Det er tydeligt, at virksomhederne ikke er 
interesseret i at beskytte biodiversiteten, men at det handler 
om forretningsmuligheder, og at de er interesseret i at snakke 
med andre ligesindede og ikke for eksempel regeringer. 

→
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REDD+: FINANSIALISERING OG  
OFFSETTING AF SKOV  
 
REDD+ er FN’s program til at reducere udledninger fra afskovning og skovødelæggelse i udviklingslande, som EU 
støtter. Ved afskovning konverteres det CO2, der ikke udledes, til kreditter, som sælges til virksomheder og regering-
er, som har brug for at mindske deres udledninger. Til gengæld modtager landene, som har bevaret skoven, penge for 
kreditterne. Samtidig inkluderes biodiversitet i stigende grad i REDD+.

Ideen bag REDD+ er at bibeholde skov eller i det mindste forvalte skov, så CO2 fortsat lagres. Der udledes altså ikke 
mindre, der er i stedet tale om CO2, som man ville have forventet blev udledt. Denne idé om forventede udledninger er 
problematisk, og der opstår et additionalitetsproblem. Samtidig mangler der regler, som sikrer, at der faktisk forekom-
mer mindre afskovning end forventet, hvilket er meget svært at bevise. REDD+-projekter har derfor også haft meget 
svært ved at bevise deres additionalitet, hvilket betyder, at pengene går til plantager og initiativer, der ville være 
gennemført alligevel. Der er desuden et problem med lækage. Når REDD+-projekter forhindrer afskovning ét sted, 
stiger priserne på produkter, hvilket øger udnyttelsen af skov andre steder. Vurderinger af nuværende projekter viser 
lækageniveauer på 100 % eller mere, hvor indkomst fra REDD+ desuden bruges på at købe nyt land, som medfører 
indirekte ændret arealanvendelse. Overordnet beror REDD+ på en antagelse om, at skove vil blive afskovet. Desuden 
anses plantager som skove. 

Samtidig er REDD+ tvivlsomt socialt set, da det afgøres, hvem der ejer skoven, gennem vestlige forståelser om privat 
ejendomsret, og beror på, at nogle har ret til at blive kompenseret for ikkebrugen over andre. Samtidig tillader det 
rigere lande, som har udledt og udleder flest drivhusgasser, at blive ved med at købe aflad i det Globale Syd.

→

Finansialisering er i høj grad også nået til naturen, biodiver-
siteten og økosystemerne. Finansialisering af naturen opdeler 
naturen i kapital og funktioner, som kan kvantificeres, måles 
og prissættes. Naturen bliver en handelsvare, som kan ejes og 
kontrolleres af få individer og virksomheder og handles på et 
marked, så disse aktører, ud over at kontrollere fælles ressour-
cer og goder, kan købe aflad for deres overforbrug, ødelæggelse 
og forurening. Disse såkaldte løsninger, som REDD+ (se boks) og 
handel med CO2, er derfor falske. 

Argumentet for at prissætte naturen er ofte, at det vil internali-
sere eksternaliteter og rette op på markedssvigt, og at aktivite-
ter derved vil kompensere for deres reelle ødelæggelse. Men der 
vil altid falde noget uden for den økonomiske ramme, og den 
“sande pris” eksisterer ikke. Økonomiske modeller er desuden 
ikke i stand til at medtage faktorer som usikkerhed, uvidenhed, 
irreversibilitet og etik. Gennem finansialisering og jagten på 
profit bliver naturen til kapital og naturlige goder til varer, der 
kan handles, privatiseres og spekuleres i, og som samtidig kun 
er noget værd, hvis nogen vil betale for deres beskyttelse. 
 

Med offsetting i centrum for naturbevarelse er det ikke længere 
bevarelsen, men profit, der er centrum for, hvilke initiativer der 
bliver taget og hvorfor. Gennem offsetting og andre værktøjer 
baseret på øget finansialisering og vareliggørelse tilsidesættes 
direkte regulering, juridiske restriktioner, planlægning, offent-
lig deltagelse eller enhver form for indgreb af staten, der ikke 
er baseret på privat ejendomsret og virker gennem markedet. 
Offsetting bliver derved en måde at undgå regulering på. Men 
markedet udøver udemokratisk ressourceforvaltning, hvor 
beslutningsprocesser dirigeres væk fra dem, der er påvirket af 
beslutningerne.

De finansielle mekanismer åbner også for spekulation, hvor 
investorer kan spekulere mod, at et land for eksempel ikke 
møder sin klimamålsætning, ved at investorer får et merafkast, 
hvis et lands emissioner overstiger målsætningen og omvendt. 
Det er ligeledes en måde at kontrollere politikker på gennem 
indbyggede incitamenter i finansialisering af miljøet, som giver 
ansvaret for miljøpolitik til private investorer frem for det 
offentlige og vikler naturforvaltning ind i et
uforudsigeligt spil af konkurrerende, spekulative investeringer. 
 
 

 

HVEM SKAL BESTEMME OVER  
NATUREN OG RESSOURCERNE? 
 
Når finansielle og økonomiske tiltag bliver centrale i naturbe-
skyttelsen, bliver naturen og ressourcerne i højere og højere 
grad håndteret af private aktører på et marked. Det bliver 
derfor essentielt at spørge, hvem der skal stå for vores natur- 
og ressourceforvaltning, og hvilken rolle lovgivning skal have. 
Gennem finansialisering kommer markedet til at forme politik-
kerne og udstikke retningen for udviklingen. Markedet træder i 
stedet for lovgivning og planlægning. Det medfører, at ansvaret 
og finansieringen af naturbevarelse og miljøpolitik bliver over-
ført fra det offentlige til investorer. Kortsigtet finansiering vil 
træde i stedet for langsigtede visioner og planlægning. 

En markedsbaseret tilgang som offsetting underminerer na-
turbevarelsespolitikker, der sørger for streng beskyttelse, og 
finansiering til dette, da offsetting og markedet træder i stedet. 

MINDRE GRØN KAPITALISME,  
FLERE FÆLLES RESSOURCER 
 
Begreber som grøn vækst og grøn kapitalisme bliver brugt 
mere og mere som et forsøg på at overbevise os om, at vi kan 
fortsætte ad samme vej med stort ressourceforbrug og ulige 
fordeling af ressourcerne. Finansialisering er en del af denne 
proces, hvor man lader som om, den øgede miljøødelæggelse 
kan genoprettes af det system, der har skabt ødelæggelsen. 
Naturen beskrives som del af denne proces i højere og højere 
grad ved brug af finansielle termer. Men for at komme proble-
merne til livs skal vi økologisere økonomien og ikke økonomise-
re økologien.

Gennem REDD+ gøres drivhusgasudledninger og biodiversiteten fra skov i det Globale Syd til handelsvarer
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Den overordnede tilgang og promovering af neoliberale poli-
tikker som vejen til at bevare biodiversitet, økosystemer og 
deres funktioner vidner om et snævert, men yderst dominerende 
økonomisk paradigme, hvor grøn vækst omklamrer det, der 
tidligere blev opfattet som fælles goder med begrundelsen om, 
at markeder er den bedste og billigste måde at håndtere mil-
jøødelæggelse på. Naturen bliver omdannet til at yde services, 
borgere til at være økonomiske nyttedyr og privat ejendomsret 
til at være normen.

Den nuværende tilgang skaber afstand mellem mennesker og 
naturen og overser, at vi er en del af samme system. Vi bliver 
fremmedgjorte over for naturen, og samtidig skabes social ulig-
hed, hvor dem med købekraft eller dem, der ejer naturen, kan 
få gavn af den. Offsetting er i høj et eksempel på dette og et 
udtryk for ikke at engagere sig i et gensidigt og positivt forhold 
til naturen. Offsetting er et udtryk for troen på, at menneskene 
og økonomien er totalt adskilt fra naturen, og at vi ikke behøver 
den.

Men der er anden vej baseret på fælles ejede ressourcer og 
forvaltning: kommunisering. Her er kernen, at sociale relationer 
og miljøet er fælles goder, som ikke kan vareliggøres og er uden 
for rækkevidde af “markedslogikken”. En fælles baseret tilgang 
betyder, at aktører er fælles om forvaltningen og samarbejder 
om at skabe, producere og regenerere ressourcer til den brede 
offentligheds og samfundets bedste. Det betyder demokrati-
sering og afvareliggørelsen af natur. Dette er også i overens-
stemmelse med en tilgang baseret på menneskerettigheder, 
hvor mennesker indgår i et udviklende og kollektivt forhold til 
naturen, i sociale relationer, lokalsamfund og med økosystemer 
som del af et større fællesskab. Fælles ressourcer skal komme 

hele samfundet til gode, hvilket er essentielt, da de er afgøren-
de for mennesker liv, og kræver fælles forvaltning. Der findes 
mange eksempler og forskning, blandt andet af Elinor Ostrom, 
der viser alternative, fælles måder at forvalte naturen på uden 
at gøre den til en handelsvare.

Denne tilgang har potentiale til at skabe en ny vision for EU 
med bæredygtighed og retfærdighed i centrum, med en holistisk 
tilgang til naturen og miljøet baseret på samarbejde og delta-
gelse. I maj 2016 stemte Europa-Parlamentet om anerkendelse 
af energi som et fælles gode, som del af en rapport om decen-
traliseret, lokal produktion (New Deal for Energy Consumers). 
Forslaget blev stemt ned med 298 mod 345 stemmer, men det 
afspejler en opbakning til konceptet om fælles goder. 

Men den overordnede, europæiske narrativ i dag er fokuseret på 
vækst, konkurrence og handel, hvor borgere er forbrugere, og 
natur en serviceyder. Det står i stærk modsætning til visionen 
om fælleder. De europæiske institutioner, herunder Horizon 
2020 og the European Research Council, har dog mulighed 
for at ændre agendaen og er velplacerede til at sætte det på 
dagsordenen blandt sine medlemsstater og give deres borgere 
mulighed for at engagere sig EU’s udvikling og politikker.

”Grøn vækst redefinerer  
ordet grøn, ikke ordet 
vækst”

EU’S HANDELS- OG INVESTERINGS- 
POLITIK PÅVIRKER NATUREN

Handel og investeringer påvirker først og fremmest biodiversi-
tet og økosystemer, da der dels handles med dyr, træ og planter, 
dels med produkter som for eksempel palmeolie og soja, hvis 
produktion har stor betydning for tilstanden af biodiversitet og 
økosystemer. Det giver derfor ikke mening at importere varer, 
der ødelægger biodiversiteten andre steder uden for EU eller er 
produceret på en måde, der gør det. Dette leder til biodiversi-
tetsdumping og forværrer tilstanden uden for EU.  
 
 

FRØ 
 
EU’s handels- og investeringspolitik spiller især en vigtig 
rolle i forhold til diversitet af frø. For at blive handlet skal frø 
registreres i et officielt katalog (registreringsafgiften er 6.000 
euro i Frankrig) og for at blive optaget leve op til DHS-kriteri-
erne (distinction, homogenity, stability). De forhold favoriserer 
større virksomheder og deres produktion af få ens, industrielle 
frø i stedet for de småskalalandmænd, der faktisk udvikler og 
beskytter diversiteten af frø. Det industrielle landbrug og de 
store frøvirksomheder producerer 150 afgrøder baseret på kun 
12 arter, mens småskalalandmænd anvender 2,1 millioner vari-
anter af 7.000 arter. Store virksomheder producerer et meget 

begrænset antal varianter og altså lav biodiversitet – både af 
frø og deraf på marken. De fleste kommercielle frø er ligefrem 
udviklet som monokulturer. Fremkomsten af industrielle frø har 
derfor medført, at næsten 75 % af diversiteten blandt afgrøder i 
verden er forsvundet. 

De store virksomheder bliver også favoriseret gennem de 
intellektuelle ejendomsrettigheder, de til dels opnår gennem 
handelsaftaler både bi- og multilateralt. Siden 1994 har WTO 
gennem TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
Rights) krævet, at lande etablerer intellektuelle ejendomsrettig-
heder for planter. Hvis dette ikke sker, bliver landene sanktione-
ret. TRIPS var den første aftale, der indførte globale standarder 
for intellektuel ejendomsret på planter, dyr og mikroorganismer. 
Med TRIPS er det ulovligt for landmænd at genanvende paten-
terede frø, og aftalen patenterer generelt frø og gør dem til få 
virksomheders ejendom. Det gør det svært for småskalaland-
mænd at udvikle biodiversiteten, samtidig med at ganske få 
virksomheder ejer nøglen til at producere mad. Intellektuelle 
ejendomsrettigheder skaber monopollignende magt i sektoren 
på bekostning af mindre landmænd i en sektor, der allerede er 
stærkt konsolideret (se boks).



2726

HVEM EJER FRØENE?  
 
Den foreslåede fusion af den tyske kemigigant Bayer og det amerikanske kemi- og frøselskab Monsanto har fået 
alarmklokkerne til at ringe og truer med store konsekvenser for europæiske landmænd, arbejdere, forbrugere, miljøet 
og fødevaresikkerheden. Men fusionen er bare en del af en igangværende konsolidering i den agroindustrielle sektor, 
som oplever en række foreslåede fusioner. Hvis de realiseres, kan de resultere i tre megaselskaber, som vil kon-
trollere 60 % af det globale marked for kommercielle frø og landbrugskemikalier med en hidtil uset indflydelse på 
demokratiske regeringer. Det rejser alvorlige spørgsmål ikke kun om markedsstyrke og indvirkningen på konkurren-
cen, men også om hele landbrugets fremtid i Europa. De tre megafusioner kræver alle godkendelse af EU’s konkur-
rencemyndigheder, som forventes at tage beslutning om Dow/DuPont og Syngenta/ChemChina i 2017. EU’s fusion-
slovgivning kræver, at fusioner skal undersøges, hvis den kombinerede markedsandel inden for EU er over 15 % eller 
over 25 % ved vertikalt forbundne markeder, hvor det sammenlagte selskab sælger en kæde af forbundne produkter, 
for eksempel pesticidkomponenter og pesticider.

Alle tre fusioner rejser bekymringer om effekten på konkurrencen for markederne for frø, pesticider og andre ke-
miske inputs. Monsanto alene kontrollerer allerede anslået 24 % af markedet for grøntsagsfrø i Europa. Bayer, Dow, 
DuPont, Monsanto og Syngenta, sammen med den franske virksomhed Limagrain, tegner sig for 60 % af salget af frø 
i Europa. De fusionerede selskaber vil også eje en dominerende andel af patenter på frø og genetiske egenskaber, 
hvilket i praksis giver dem kontrol over adgangen til at udvikle nye frø. Tilsammen ejer Bayer og Monsanto 16 % af 
alle EU-patenter på planter (2015). 
 

“De, der kontrollerer vores frø, kontrollerer livet”  
– Vandana Shiva (forsker og aktivist) 
 
Dette niveau af markedsdominans er dårligt nyt for landmænd med mindre mangfoldighed af frø og færre val-
gmuligheder. Prisstigninger er sandsynlige grundet reduceret konkurrence, og udvalget af pesticider kan blive 
begrænset. Landmændene kan blive afhængige af én af tre store virksomheder for adgang til frø, inputs og teknisk 
rådgivning, efterhånden som priserne stiger, og valgmulighederne begrænses. Små frøfirmaer, der allerede er under 
pres, kan blive presset ud.
 
Småskalalandmænd og økologiske producenter vil være mere sårbare på et marked, der favoriserer storskalaintensiv, 
monokulturel produktion baseret på kemiske inputs – med marginaliserede landmandsstyrede frøsystemer og frøbev-
arelse. Mindre, blandede landbrug vil være i fare. Virksomheder søger også at udvide deres magt og kontrol over 
fødevaresystemet ved at investere i “datalandbrug”. Bayer, Monsanto, Dow, DuPont og Syngenta udvikler alle sam-
men med teknologiske virksomheder dataplatforme, som kan give dem endnu større kontrol over landbrugsmetoder. 
Datalandbrug gør det muligt for virksomhederne at indsamle og analysere data om jord, vejr og plantesundhed og 
bruge dette til at rådgive og forsyne landmænd. Det giver selskaberne en enorm magt over landmænd, der sandsyn-
ligvis vil blive afhængige af kæder af produkter, hvilket begrænser landmændenes frihed til at vælge de inputs og 
metoder, de vil bruge. Monsanto har beskrevet de indsamlede data som “lim”, der forbinder avls-, bioteknologi-, kemi- 
og mikrob-virksomheder. Fusionerne vil gøre det muligt for virksomhederne at kombinere deres systemer og data og 
øge deres magt og kontrol over landmænd.

THE INTERNATIONAL UNION FOR THE  
PROTECTION OF NEW VARIETIES OF 
PLANTS (UPOV) OG BUDAPEST-TRAKTATEN 
 
UPOV blev etableret i 1961 og trådte i kraft i 1968. UPOV har til formål at beskytte planter gennem intellektuel 
ejendomsret, som gør det ulovligt for landmænd at gemme, bytte og forædle frø. UPOV blev revideret i 1991, så 
landmænds ret til frø er blevet en valgfri undtagelse, der efterlades til nationale regeringers skøn og er begræn-
set til landmændenes egen brug og skal “sikre forædlernes legitime interesser”. Revisionen i 1991 har på den måde 
givet endnu stærkere monopollignende magt til agroindustrien.

Budapest-traktaten blev vedtaget i 1977 og omhandler patenter på mikroorganismer, som alle parter skal an-
erkende som del af patentprocedurerne. Der findes ganske lidt uafhængig analyse af traktatens konsekvenser for 
småskalalandmænd, oprindelige folk, lokalsamfund og de bredere konsekvenser for biodiversiteten.

Det, der ikke er opnået gennem TRIPS, er blevet målet for 
regionale og bilaterale handelsaftaler. Selv om det ofte hæv-
des, at handelsaftaler skal forhindre diskrimination, giver de 
ofte særlig adgang til markedet – for blandt andet frø – til 
landbrugsindustrien ved at kræve patenter gennem krav om 
implementering af UPOV91 og Budapest-traktaten (se boks). 
Det hævdes også af agroindustrien, at intellektuelle ejendoms-

rettigheder på frø udgør udenlandske investeringer, der skal 
beskyttes. Sager om patenter og ophavsret vil derfor kunne 
indklages af virksomhederne for en særdomstol (Investor-stat 
tvistbilæggelse, ISDS/ICS) gennem handelsaftaler, hvor uden-
landske virksomheder kan lægge sag an gennem handelsaftaler, 
hvis et land indfører lovgivning, der mindsker virksomhedens 
forventede profit.

REGIONALE OG BILATERALE  
AFTALER 
 
Kapitel 20 i EU’s handelsaftale med Canada (the Comprehensive 
Economic and Trade Agreement, CETA) omhandler intellektuel 
ejendomsret. Artikel 31 omhandler planter og i den fastlægges, 
at Canada og EU skal samarbejde om at promovere og håndhæ-
ve UPOV. For at opfylde CETA bliver Canada nødt til at ændre 
sine love, så patentholdere kan søge påbud mod mistænkte 
krænkere, herunder landmænd, som beskyldes for at bruge frø, 
der er patenterede, før det afgøres, om der har været en over-
trædelse eller ej. Artikel 37 om håndhævelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder giver patentholdere større mulighed for 
at sagsøge for eksempel landmænd, hvis de mener, de vil sælge 
patenterede frø. Kapitlet hedder “Foreløbige og forebyggende 
foranstaltninger”, da domstole kan stoppe en formodet paten-
tovertræder ved at beslaglægge frø, afgrøder og udstyr eller 
blokere vedkommendes bankkonto. Hvis en domstol anerkender 
et brud på patentet, kan den påbyde ødelæggelse af frø og 
afgrøder samt materialer til at producere dem.
 
Handelsaftaler er de vigtigste instrumenter for rigere lande 
til at opnå ændringer af frølovgivning i det Globale Syd til 
frøindustriens fordel. Gennem aftalerne skal lande implemente-
re lov om intellektuel ejendomsret, som favoriserer frøfirmaer 
og begrænser produktionen og cirkulationen af landmænds frø. 
Mozambique er blevet bedt om systematisk at stoppe distributi-
onen af gratis og forædlede frø og vedtage en lov om beskyttel-
se af planter, der støtter private investeringer i frøproduktionen. 

EPA’en (Economic Partnership Agreements mellem EU og lande 
i Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet) fra 2014 bestemmer, 
at parterne skal mødes for at forhandle intellektuelle ejendoms-
rettigheder, og at de i det mindste skal overveje at tilslutte 
sig UPOV. Mange afrikanske lande har ingen forpligtelse til at 
tilslutte sig UPOV, men de afrikanske organisationer for intel-
lektuel ejendomsrettighed (ARIPO og OAPI) deltager allerede 
gennem landeaftaler med EU.

For at handels- og investeringsaftaler ikke underminerer 
indsatsen for at forbedre biodiversiteten, er der flere dele, 
der bør gentænkes og ændres. Generelt bør der indarbejdes 
bestemmelser for at integrere beskyttelsen af biodiversitet og 
økosystemer. Retten til frø – og derved produktionen af mad 
– skal vægte højere end intellektuelle ejendomsrettigheder og 
beskyttelsen af udenlandske investeringer. Retten til frø bør 
anerkendes som den menneskerettighed, den er. 
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KONKLUSION OG 
ANBEFALINGER

Trods mange positive politikker, målsætninger og strategier går 
det tilbage for EU’s biodiversitet og økosystemer. EU når ikke 
sine målsætninger, og tilstanden er kritisk for de livsvigtige 
funktioner, som biodiversiteten og økosystemerne leverer. Det 
er til dels fordi, mange politikker inden for landbrug, energi og 
infrastruktur trækker i den modsatte retning. Samtidig bruges 
en stor del af EU’s midler på tiltag, der er til skade for biodi-
versiteten og økosystemerne. Der er altså ikke sammenhæng 
mellem EU’s politikker. 

Samtidig peger flere og flere initiativer i retning af, at biodiver-
sitet og økosystemer anses som handelsvarer. De prissættes, 
handles og spekuleres i. Denne tilgang er afspejlet i offsetting, 
der som strategi til bevaring af biodiversiteten vinder større 
indpas i EU. Denne tilgang sælger naturen for at redde den, 
hvilket ikke fører til større biodiversitet på lang sigt – tvært-
imod. Det er en del af en tendens mod øget finansialisering 
og vareliggørelse, hvor fælles ressourcer bliver til privatejede 
handelsvarer, og kun den natur, som nogle kan tjene penge på, 
beskyttes, og naturforvaltning og -beskyttelse håndteres af 
markedet.

For at bevare og forbedre EU’s biodiversitet og økosystemer og 
mindske påvirkningen uden for grænserne anbefaler NOAH:

•   Fuldstændig implementering af EU’s naturlove og flere midler 
til dette område

 
•   Udarbejdelse af politikker målrettet truslerne mod biodiversi-

tet og økosystemer
 
•   At der skabes sammenhæng mellem EU’s politikker især gen-

nem reform af den fælles landbrugspolitik
 
•   At der ikke bruges midler på tiltag, der mindsker biodiversi-

teten 
 
•   Nedsat forbrug og heraf fodaftryk, blandt andet af animalske 

produkter
 

•   Streng beskyttelse af flere naturområder for at undgå øde-
læggelse til at begynde med

 
•   Ingen offsetting-mekanismer eller andre handelssystemer for 

natur
 
•   Rettigheder til frø, som trumfer intellektuelle rettigheder på 

området
 
•   Ingen patenter på frø, natur og liv
 
•   Ingen særdomstole, som giver udenlandske virksomheder mu-

lighed for at blive kompenseret for love, der mindsker deres 
profit på patenterede frø.

 
Disse anbefalinger vil hjælpe EU til at nå sine målsætninger, 
men spørgsmålet er, om målsætninger overhovedet er gode nok 
til at stoppe degraderingen af biodiversitet og økosystemer i 
det omfang, der er nødvendigt for at holde os på den rigtige 
side af de planetære grænser.

Politikker er heller ikke nok til at ændre vores syn på og 
forhold til naturen. Vi må i stedet arbejde hen imod, at naturen 
anskues som et fælles gode og med rettigheder. Vi må rykke 
væk fra en overfladisk økologi, hvor kampen mod forurening og 
udtømning af ressourcerne gør naturen til et instrument med 
mål om sundhed og velstand for dem, der har råd til det. Natu-
ren har en iboende værdi, og vi må basere vores forhold på etisk 
ansvarlighed. Naturen er meget mere end et økonomisk værktøj. 
Det er den, der gør, at vi kan overleve.
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Grænserne for Jordens bæreevne er allerede væsentligt overskredet. 
Det globale Nord bruger og har historisk brugt flest ressourcer og 
bærer hovedansvaret for miljøødelæggelserne og den globale op-
varmning. En bæredygtig omstilling af lokale og globale produktions-, 
transport- og forbrugsmønstre er nødvendig, hvis alle nutidige og 
fremtidige generationer skal have lige adgang til Jordens ressourcer, 
uden at miljøet overbelastes. NOAH kæmper for en retfærdig og bære-
dygtig verden, hvor beslutningerne bliver taget demokratisk. Vi  
kæmper for miljøretfærdighed. 
 
NOAH er det danske medlem af det største internationale netværk af 
miljøorganisationer, Friends of the Earth.
 


