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• 0,5-1 miljon av dagens drygt 8 

miljoner arter riskerar att utrotas inom 

några årtionden om inte kraftfulla 

åtgärder sätts in (IPBES, 2019)

• 81 procent av livsmiljöerna och över 

60 procent av arterna inom EU är i 

dåligt skick (EEA, 2020)

• 14 av 15 skogstyper har 

otillfredsställande eller dålig 

bevarandestatus (Sveriges 

rapportering enligt EUs art- och 

habitatdirektiv) 

• 2041 rödlistade arter där skogen 

utgör en viktig livsmiljö (Rödlistan 

2020)
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Läget för den biologiska mångfalden



WWFs syn på skydd 

• Skydd av minst 30% av land och hav till år 2030, i ett representativt och funktionellt 
nätverk av ekologiskt sammanhängande och väl förvaltade skyddade områden, inkl. 
10% strikt skydd

• Del av helhetsgrepp: 30% skydd, 100% hållbart nyttjande, restaurering 15%

• Bör inom EU uppnås per land och biogeografisk region 

• Kan bestå av formellt skyddade områden + OECMs

• Ge ett effektivt, heltäckande och långsiktigt skydd genom tydliga bevarandemål, 
områdesspecifika planer för skötsel/bevarande och tillräckliga 
regleringar/bevarandeåtgärder för att säkra syftet

• Respektera urfolks och lokala samhällens behov och rättigheter inklusive rätten 
till fritt och på förhand informerat samtycke (FPIC).
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• Ska uppfylla definitioner och principer 

för OECMs inom CBD/IUCN. 

• Behöver inte ha naturvård som 

främsta syfte men ska ha tydliga 

bevarandemål och ge ett effektivt och 

långsiktigt skydd.

• Ska bidra till ett funktionellt,

representativt och ekologiskt 

sammanhängande nätverk av 

skyddade områden.

• Kan räknas in i men bör inte vara den 

främsta skyddsformen för de 30%.
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OECMs
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• Primära syftet att bevara ekosystemens 
naturliga processer, dynamik och biologisk 
mångfald.

• Utgångspunkten är att extraktiva
verksamheter inte tillåts med undantag för 
insatser som:

- bevarandeändamålen kräver,

- bevisligen inte negativt påverkar syftet 
med skyddet,

- traditionellt brukande av urfolk och lokala 
samhällen inom ekosystemets bärkraft och 
förenligt med områdets bevarandesyfte.

• Väsentligen fri utveckling, med undantag 
för naturvårdsåtgärder som krävs för 
skyddets syfte.

• Bör i första hand omfatta naturtyper som 
gynnas av fri utveckling.© WWF

Strikt skydd
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• Sverige bör engagera sig i 

konstruktiv dialog om skyddsvärd 

skog och naturnära skogsbruk. 

• Utgå från CBDs definitioner om 

primary forests och old growth

forests.

• På nationell nivå bör vad som är 

skyddsvärd skog relateras men inte 

begränsas till dessa definitioner.

• Ett naturnära skogsbruk bör 

definieras utifrån naturtyp och bygga 

på naturliga ståndsortsegenskaper.
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Skyddsvärd skog och naturnära skogsbruk
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• Bindande mål för 15% restaurering

av land- och hav.

• Restaurering av ekosystem bör ske

både i skyddade områden och i det 

brukade landskapet.
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Restaurering


