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15.1  Till 2020 bevara, återställa och hållbart 
använda ekosystem på land och i sötvatten 
och deras ekosystemtjänster, särskilt skogar, 

våtmarker, berg och torra områden, i enlighet med  
de skyldigheter som anges i internationella överens-
kommelser.

15.2  Till 2020 främja genomförandet av 
hållbart brukande av alla typer av skogar, 
stoppa avskogningen, återställa utarmade 

skogar och kraftigt öka nybeskogningen och åter- 
beskogningen i hela världen.

15.3  Till 2030 bekämpa ökenspridning, 
återställa förstörd mark och jord, inklusive 
mark som drabbats av ökenspridning, torka 

och översvämningar, samt sträva efter att uppnå en 
värld utan nettoförstöring av mark.

15.4  Senast 2030 säkerställa att bevara bergs- 
ekosystemen, inklusive deras biologiska 
mångfald, i syfte att öka deras förmåga att 

producera nytta som behövs för en hållbar utveckling.

15.5  Vidta omedelbara och betydande åtgär-
der för att minska förstörelsen av naturliga 
livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk 

mångfald och senast 2020 skydda och förebygga 
utrotning av hotade arter.

15.6  Främja en rimlig och rättvis fördelning 
av den nytta som uppstår vid användning av 
genetiska resurser samt lämpligt tillträde till 

sådana resurser, i enlighet med internationella avtal.

15.7 Vidta omedelbara åtgärder för att stoppa 
tjuvjakt på och handel med skyddade djur- 
och växtarter och inrikta åtgärderna på både 

utbudet av och efterfrågan på olagliga produkter från 
vilda djur och växter.

15.8  Senast 2020 införa åtgärder för att 
förhindra införseln av invasiva främmande 
arter och avsevärt minska deras påverkan 

på land- och vattenekosystem samt kontrollera eller 
utrota prioriterade arter.

15.9  Senast 2020 integrera ekosystemens och 
den biologiska mångfaldens värden i natio-
nella och lokala planerings- och utvecklings-

processer, strategier för fattigdomsminskning samt 
räkenskaper.

15.A  Mobilisera och väsentligt öka de 
finansiella resurserna från alla källor för att 
bevara och hållbart nyttja den biologiska 

mångfalden och ekosystemen.

15.B  Mobilisera betydande resurser från alla 
källor och på alla nivåer för att finansiera 
hållbart brukande av skogar och ge utveck-

lingsländerna lämpliga incitament att utveckla ett så-
dant bruk, inklusive för bevarande och återbeskogning.

15.C  Öka det globala stödet till insatser för 
att bekämpa tjuvjakt på och illegal handel 
med skyddade arter, inklusive genom att  

öka möjligheterna till en hållbar försörjning i lokal-
samhällena.

MÅL 15:  
EKOSYSTEM OCH  
BIOLOGISK MÅNGFALD
För ett hållbart nyttjande av landsbaserade ekosystem, hållbart 
bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka 
markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.
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EN RIK OCH VÄLMÅENDE NATUR
Mål 15 handlar bland annat om att bevara skog,  
bekämpa ökenspridning och stoppa förlusten av den 
biologiska mångfalden. Majoriteten av djur, växter 
och insekter bor i skogsområden. Genom avskogning 
minskas utrymmet för arter att leva på och ökar  
därmed risken för utrotning, vilket har en allvarlig 
påverkan på den ekologiska kedjan. Skog är inte  
endast viktig för de arter som bor i den, utan även för 
oss människor. De bidrar till en ökad matsäkerhet, är 
hem till minoritetsbefolkningar och bidrar till en 
bättre hälsa .

FN:S ARBETE FÖR FRISK NATUR OCH RIKT DJURLIV 
FN: s miljöprogram (UNEP) arbetar runt om i värl-
den med miljöfrågor. De arbetar med att stärka det 
globala skyddet för miljö och natur, för att stoppa  
förlusten av biologisk mångfald och stärka ekosyste-
men. De arbetar med att öka kännedomen om miljö-
frågor, stödjer olika stater att ta fram lagar och policy 
och med utvecklar både globala och nationella verk-
tyg för att ta bättre hand om naturen. 

FN:s konvention om biologisk mångfald är ett glo- 
balt avtal som antogs på FN:s konferens om miljö  
och utveckling i Rio de Janeiro 1992.  Konventionen 

stärktes ytterligare 2010 genom att en strategisk plan 
antogs. Den strategiska planen innehåller ett flertal 
olika delmål som ska säkra fungerande ekosystem och 
rädda den biologiska mångfald, och sträcker sig till 
2020. 

TRÄDPLANTERING I ZIMBABWE  
SKYDDAR BIOLOGISK MÅNGFALD  
FN-förbundet i Zimbabwe deltog i ett promenadmara-
ton från Harare till Domboshava. Syftet med promena-
den var att plantera träd längs med vägen för att främja, 
skydda och återställa ekosystem. När träd planteras 
skyddas även djur- och växtarter och den biologiska 
mångfalden kan stärkas. Projektet är även viktigt för att 
generera inkomst till lokalbefolkningen.  

VAD KAN DU GÖRA?
Spara på pappret! Undvik att skriva ut papper 
om du inte behöver, be om att få elektroniska 
fakturor och använd färre servetter. 


