
→Tar du del i vern av 
biologisk mangfold og 
ferskvannsøkosystemer i 
Barentsregionen?

Vis din støtte til 
FNs konvensjon om 
biologisk mangfold!Bi
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Barentsregionen i Finland, som består av nordlige fylker Sverige, 
Norge og Russland, har fantastiske vannsystemer med nedbørsfelt 
som inneholder et unikt biologisk mangfold, naturressurser, rent 
vann og rekreasjonsmuligheter. På grunn av klimaendringer og press 
på naturressursene, avtar imidlertid det biologiske mangfoldet i Ba-
rentsregionen. For å stanse tapet av naturområder kreves ambisiøs 
handling på lokalt og globalt nivå. Konkret lokal handling og globalt 
samarbeid fungerer best sammen.

På neste møte mellom partene i FNs konvensjon om biologisk mang-
fold sent på høsten i 2021 er målet at verdens land skal bli enige om 
felles målsetninger for å stanse tap av biologisk mangfold globalt. 
Finland, som leder av Barentsrådets miljøarbeidsgruppe, ønsker å 
inspirere aktører i Barentsregionen til å vise fra den innsatsen som 
gjøres for å beskytte biologisk mangfold i regionen. Barentsregionen 
har stor ekspertise innen beskyttelse av ferskvannsøkosystemer, for 
eksempel innen restaurering av elver. Vi ønsker å synliggjøre disse 
aktivitetene samlet, og vise på en global skala hvor stor innvirkning 
lokale og regionale prosjekter kan ha – mange bekker små gjør en 
stor å.

Vi inviterer alle interesserte aktører i Barentsregionen til å sende inn 
sine egne økosystemprosjekter for ferskvann og andre aktiviteter 
til portalen for frivillig forpliktelse til FNs Konvensjon om biologisk 
mangfold (en mer detaljert veiledning finnes på neste side). Mot 
slutten av 2021, før neste møte mellom partene i FNs Konvensjon om 
biologisk mangfold, vil vi samle innrapporterte initiativer fra Barent-
sregionen. Vi vil lage et endelig sammendrag av alle innrapporterte 
initiativer innen utgangen av 2022. Vi utfordrer alle til å bli med – la 
oss sammen sette det unike natur- og bevaringsarbeidet i Barents-
regionen på verdenskartet!

Naturen kan ikke ven-
te  – 2021–2030 er FNs 
tiår for økosystemres-
taurering

FN har erklært 2021–2030 som 
et tiår for økosystemrestau-
rering. På globalt nivå er det 
anerkjent at bærekraftsmålene 
(Sustainable Development 
Goals, SDG) ikke kan oppnås 
innen 2030 uten storstilt 
restaurering av ødelagte jord-, 
hav- og ferskvannsøkosys-
temer. 2030 er også fristen 
som forskere har satt som 
siste frist for å forhindre de 
katastrofale konsekvensene 
av klimaendringer. Barentsini-
tiativet støtter også Restaure-
ringstiåret.  
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Instruksjoner for deltakelse
→ Frivillige forpliktelser
Ulike offentlige organisasjoner, selskaper, enkeltpersoner og lokalsamfunn kan påta seg frivillige 
forpliktelser i henhold til FNs Konvensjon om biologisk mangfold. Forpliktelsene er rent frivillige 
og uformelle, for eksempel ved gjennomføring av relevante prosjekter. Omfanget av forpliktelsene 
kan variere fra et stort prosjekt for vannrestaurering til en beslutning fra enkeltpersoner om å øke 
bevisstheten om beskyttelse av biologisk mangfold i sitt eget lokalmiljø. Forpliktelsene skal være 
relevante for beskyttelse og bærekraftig bruk av biologisk mangfold.

→ Barentsinitiativet: Ferskvannsøkosystemer

Finland, som leder av Barentsrådets miljøarbeidsgruppe, ønsker å oppmuntre til forpliktelser for 

beskyttelse av ferskvannsøkosystemer og nedbørsfelt, ettersom vannsystemene i Barentsregionen er 

unike og fortjener å bli bedre kjent. Vi vil derfor hilse velkommen forpliktelser til, for eksempel, følgende 
typer tiltak:

•	 Restaurering av vann og våtmark, fjerning av barrierer for migrerende fisk

•	 Bekjempelse av fremmede arter

•	 Bærekraftig forvaltning av ferskvannsressurser og nedbørsfelter

•	 Bærekraftig bruk av ferskvannsressurser av lokalsamfunn og urfolk

•	 Etablering, utvidelse og forvaltning av verneområder for ferskvannsøkosystemer

Finland, som leder av Barentsrådets miljøarbeidsgruppe, oppfordrer både organisasjoner som deltar i 

Barentssamarbeidet og alle interesserte aktører i regionen til å delta.

For å delta i Barentsinitiativet, vennligst legg inn din forpliktelse på portalen for frivillige forpliktelser 

til FNs konvensjon om biologisk mangfold helst innen oktober 2021, aller senest innen slutten av 2022. 

Beskrivelse følge nedenfor.
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Hvordan forplikte seg:

RuslandFinland

Sverige

Norge

Läs mer:

• Barents Euro-Arctic 
Council 

• UN Convention on 
Biological Diversity

• UN Decade on Ecosystem 
Restoration

• Ministry of the 
Environment of Finland

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

2 Velg enten Offentlig sektor (inkludert lokal administrasjon), 
Virksomhet, Andre organisasjoner (frivillige organisasjoner, 
akademia, andre organisasjoner),eller Individuell.

3 Fyll ut det elektroniske skjemaet. Legg inn kontaktinformasjon, 
tittel på forpliktelsen din, et kort sammendrag av aktivitetene/
prosjektet ditt og en beskrivelse av hvordan forpliktelsen din 
bidrar til beskyttelse av biologisk mangfold. Du kan også legge 
til bilder og lenker. Du kan også lese om til FNs Konvensjon om 
biologisk mangfold og FNs Bærekraftige utviklingsmål og se 
hvilke likheter de har med din egen forpliktelse. 

4 Når forpliktelsen din er publisert, send en melding med lenke til 
forpliktelsen din til e-postadressen ibs@barentscooperation.org

https://www.barentscooperation.org/en
https://www.barentscooperation.org/en
https://www.cbd.int/
https://www.cbd.int/
https://www.cbd.int/
https://www.cbd.int/
https://ym.fi/en/front-page
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

