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Udvalget for et Holdbart Nordens betænkning over 

Nordens stemme i forhandlingerne af global FN aftale om biodiversitet - 
Rek. 32/2018 

Forslag 

Udvalget for et Holdbart Norden foreslår, at 

Nordisk Råd tager meddelelse om Rek. 32/2018 hvad angår Nordens stemme i 

forhandlingerne af global FN aftale om biodiversitet til efterretning og anser den 

som færdigbehandlet for rådets vedkommende 

Baggrund 

Rekommandationen har følgende formulering: 

Nordisk råd rekommanderer de nordiske regeringer 

at afholde aktiviteter og derved engagere de unge i udviklingen af global aftale 

om biodiversitet med udgangspunkt i det fælles nordiske koncept for involve-

ring af unge 

at bidrage til og samarbejde med Nordisk ministerråd om afholdelse af aktivi-

teter for involvering af unge på globalt plan 

Meddelelse fra de nordiske regeringer 
De nordiske regeringer sætter pris på Nordisk råds interesse og engagement i arbej-
det med at bevare og stoppe tabet af biologisk mangfoldighed i Norden. Udvalgets 
fokus på børn og unge er i tråd med FN´s børnekonvention og Nordisk ministerråds 
arbejde med at sikre og fremme børn og unges rettigheder samt deres muligheder 
for at udøve disse rettigheder og tage del i samfundet. Endvidere understreges priori-
teringerne i Islands formandskabsprogram i Nordisk ministerråd 2019 om involvering 
af unge i demokratiske processer. I det nordiske samarbejdsprogram for miljø og 
klima 2019-2024 lægges der vægt på hensyntagen til børn og unges perspektiver når 
dette er relevant.  

Biologisk mangfoldighed har igennem alle år været højt prioriteret i det nordiske mil-
jøsamarbejde og en særlig arbejdsgruppe har haft som hovedopgave at implemen-
tere de politiske prioriteringer om biologisk mangfoldighed. Fokusområder har været 
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naturbeskyttelse, biologisk mangfoldighed, økosystemer samt bekæmpelsen af inva-
sive arter. Gruppens målsætning er at bidrage til at tabet af biologisk mangfoldighed 
i Norden stoppes.  

Biologisk mangfoldighed herunder opnåelse af Aichi-målene og udviklingen af en ny 
global aftale om biodiversitet står også centralt i Det nye nordiske samarbejdspro-
gram for miljø og klima 2019-2024 (jfr. kapitel 5.2), hvor en af hovedprioriteringerne 
er at samarbejde for at Aichi-målene kan opnås og aktivt at deltage i processen med 
at definere nye globale mål efter 2020 i CBD konventionen samt integrere dette i ar-
bejdet med Agenda 2030. For at arbejde med disse prioriteringer er der nedsat en ny 
arbejdsgruppe, Nordisk arbejdsgruppe for biologisk mangfoldighed.  

De nordiske regeringer stiller sig positive overfor Nordisk råds forslag og vil følge op 
på det ved at støtte arbejdsgruppen for biologisk mangfoldighed til at indgå i et sam-
arbejde med Udvalget for Holdbart Norden for at udføre forslaget.  

De nordiske regeringer anser rekommandationen for opfyldt. 

 

Udvalgets synspunkter 
Udvalget for et Holdbart Norden finder meddelelsen fra de nordiske regeringer me-
get positivt, og noterer at regeringerne vil følge op på det ved at støtte arbejdsgrup-
pen for biologisk mangfoldighed til at indgå i et samarbejde med Udvalget for Hold-
bart Norden for at udføre forslaget. Udvalget for et holdbart Norden ser frem til at 
samarbejde med arbejdsgruppen for at udføre forslaget. Da der i rekommandationen 
lægges op til at regeringerne skal afholde aktiviteter og derved engagere de unge i 
processen, vil det være afgørende at regeringerne støtter op om og også gerne afhol-
der møder for og med de unge med afsæt i at benytte den såkaldte ’toolkit’ (møde-
materiale, diskussionsoplæg mm.) i løbet af sidste halvdel af 2019 og rapporterer til-
bage til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråds arbejdsgruppe for biologisk mangfol-
dighed senest udgangen af december 2019.    
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