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30 % innen 2030 
Å verne verdens gjenværende økosystemer, slik som store, sammenhengende tropiske 
regnskoger, korallrev, og andre mangfoldige og produktive områder er avgjørende for å 
lykkes i å adressere dagens klima-, miljø- og helsekriser, og levere på internasjonale 
forpliktelser, inkludert bærekraftsmålene.  
 
For 30 % vern og bevaring innen 2030 anbefaler ForUM at: 

• Målet om 30 % må inneholde krav om representativitet for å sikre at alle naturtyper 
ivaretas.   

• Målet om 30 % må inneholde referanser til effektivt og rettferdig forvalta og 
sammenhengende systemer.  

• Både målet og mekanismene for gjennomføring bør anerkjenne og verne om urfolks 
rett til, og bruk av, deres tradisjonelle territorier, samt anerkjenne og støtte deres 
styringsformer. 

• Å verne intakte økosystem og leveområder bør være en førsteprioritet. 
• Restaurering bør prioritere degraderte over ødelagte økosystemer, og løses med en 

tilnærming som tar til sikte for å gjenopprette funksjon, og som oppmuntrer og støtter 
aktivitet ledet av urfolk. 

 
Implementeringsmekanisme 
For å unngå en gjentagelse av den manglende suksessen i oppnåelsen av Aichi-avtalen, er 
det avgjørende at en sterk implementeringsmekanisme er fullt integrert og adoptert sammen 
med rammeverket. Her er det spesielt avgjørende å ha robuste og tydelige overvåkning- og 
rapporteringsrammeverk, som kan tilrettelegge for transparens og ansvarliggjøring av alle 
involverte parter.  
 
ForUM anbefaler at: 

• Sterke gjennomførings-, overvåknings-, og offentlige rapporteringsmekanismer er fullt 
integrerte, og vedtas sammen med rammeverket.   

• Indikatorer for alle mål bør være tydelige og målbare, og fokusere på effektiviteten til 
tiltakene, samt reell økning i biologisk mangfold, og verne om urfolks rettigheter og 
øvrige menneskeretter. 

• Indikatorene på målet om 30 % vern må være i tråd med etablerte IUCN-standarder 
for verneområder og andre effektive arealbaserte bevaringstiltak (OECMs), og sikre 
en rettighetsbasert tilnærming.   

• Teksten om ansvar og gjennomsiktighet bør betydelig styrkes, for å sikre 
inkluderingen av en effektiv gjennomføringsmekanisme.   



 

 
 
 
 

Ressursmobilisering 
Det er avgjørende å sikre at ødeleggelse av natur slutter å være lønnsomt. Å adressere 
sentrale drivere av tap av biologisk mangfold, inkludert å fase ut og/eller omdirigere skadelig 
finansiering, subsidier og insentiver til aktiviteter som skader biologisk mangfold, både 
offentlig og privat, bør prioriteres parallelt med andre tiltak for å beskytte biologisk 
mangfold. Fremgangen på ressursmobilisering har til nå vært utilstrekkelig.   
 
ForUM anbefaler at: 

• Alle tiltak bør ha fokus på å bremse og reversere tap av biologisk mangfold. 
• Alle finansiering, subsidier og insentiver som er skadelige for biomangfold blir faset ut 

og lagt om til naturpositive tiltak, inkludert regulering av privat næringsliv. 
• Norge arbeider aktivt for å skape tillit og tilrettelegge for konstruktiv dialog mellom 

utviklings- og utviklede land. 
• Det nye rammeverket inkluderer indikatorer og overvåkningsmekanismer som måler 

endring i finansiering av biologisk mangfold.   
• Utviklede land bør forplikte seg til å øke finansiering, gjennom bistandsbudsjett (ODA) 

og andre former for bistand, øremerket til implementering av det nye rammeverket  
• Finansiering for biologisk mangfold og finansiering for naturbaserte løsninger som 

klimatiltak er samkjørte slik at all finansiering er konsekvent og støtter opp om målene 
for vern av biologisk mangfold. 

• Norge forplikter seg til å øke finansiering for biologisk mangfold, inkludert til 
naturbaserte løsninger der de er i tråd med målene for bevaring av biologisk 
mangfold. 

• Det nye rammeverket må sikre at midler når urfolk og deres organisasjoner, for å 
finansiere urfolks-ledede vern- og restaureringsaktiviteter.  

 
Rettighetsbasert tilnærming 
Det er behov for videre styrkning av teksten om urfolks rett til land, vann, ressurser og kultur, 
samt nøkkelrollen de og deres tradisjonelle kunnskap har i å møte naturkrisen.   
Rettighetsbasert vern er anerkjent som den mest kostnadseffektive måten å bremse 
avskoging og verne om matsikkerhet på, og bidrar til oppnåelsen av flere internasjonale 
forpliktelser, inkludert i FNs klimakonvensjon, bærekraftsmålene og 
menneskerettighetskonvensjonen.   
Den rettighetsbaserte tilnærmingen må omfavne alle sentrale rettighets- og stakeholdere, 
inkludert, men ikke begrenset til, urfolk, kvinner og ungdom, både i utforming, gjennomføring 
og rapportering av rammeverket og tilhørende prosesser.   



 

 
 
 
 

ForUM anbefaler at: 
• Rettighetsspråket styrkes, forankret i konsepter som rettighetsbasert tilnærming og 

operasjonalisering av implementeringen. 
• Retten til Fritt, Forhåndsinformert Samtykke (FPIC) reflekteres som et grunnleggende 

prinsipp. 
• Rammeverket og dets gjennomføringsmekanismer sikrer vern, informasjon og 

rettferdighet til miljøforkjempere.  
• Rammeverket må styrke og støtte urfolks styringssett.   
• Norge må eksplisitt anerkjenne retten til et sunt og bærekraftig miljø, som anerkjent 

av FNs generalforsamling i 2022.  
• Det sikres en menneskerettighetsbasert tilnærming med spesiell vekt på urfolks 

rettigheter gjennom å inkludere spesifikt språk på dette i relevante mål, samt i 
overvåkning-, rapportering-, - og gjennomføringsmekanismene, især de som gjelder 
arealbasert vern, vern av kystområder og arealplanlegging. 

• Rettferdige og rettighetsbaserte naturbaserte løsninger må prioriteres, som 
tilrettelegger for naturens evne til å lagre karbon og styrke naturens 
motstandsdyktighet.  
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