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24 desember, 1968, Apollo 8 

Menneskelig utvikling fra 1970-2020: 

✓ Verdens befolkning har doblet seg til 7,8 milliarder og i 
snitt blitt dobbelt så velstående

✓ Den globale økonomien har vokst nesten fem ganger

✓ Verdenshandelen har vokst ti ganger



Uttaket av energi, naturressurser og mat er tredoblet de siste 50 år

Klimautslipp, luftforurensning, vannforurensning, kjemikalieproduksjon og førsøpling har økt



3/4 of landjorda  og 2/3 av 
havet er i vesentlig grad 
påvirket av mennesket
➢ 1/4 av landarealet på kloden er 

radikalt omformet

➢ Matproduksjon beslaglegger 1/2 av 
alt beboelig areal

➢ Nær naturlige landareal på kloden 
vil krympe fra 1/4 i dag til 10% i 
2050



Ingen internasjonale miljømål nås fullt ut

Klimaendringer, naturtap og forurensning forsterker hverandre 

> 1oC global oppvarming 
siden 1900 - på veg mot 3oC i 
2100: is smelter, havnivåstigning 

akselerer, ekstrem-vær øker, 
nedbørsmønstre og klimasoner 

endres

Forurensning gir 9 millioner 
for tidlige dødsfall årlig –

forsøpling øker – på veg mot at 
ozonlaget er restaurert i 2065

Tapet av livsmangfold 
akselererer – på veg mot at 1 

av klodens antatte 8 millioner 
plante- og dyrearter utryddes -
naturens bidrag til menneskelig 

velferd forringes 



➢ Er alvorligere enn først 
vurdert av vitenskapen 

&

Inntrer ved mindre 
temperaturendringer 
enn de først analysene 
viste

Klimarisiko 
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Miljøforringelser truer 
menneskelig velferd

Ingen fattigdom, null sult, reduserte 
forskjeller, god helse, og fred

✓ 1,3 milliarder er fattige og 700 millioner er 
sultne

✓ Miljøforringelsene hviler tyngst på verdens 
fattige, dagens unge og kommende 
generasjoner

✓ Velstående mennesker og nasjoner har det 
største fotavtrykket og eksporter det ofte

✓ Må brødfø 9 milliarder mer velstående og 
urbane i 2050

✓ 1/4 av global sjukdomsbyrde knyttes til 
miljørisiko



Klodens kapasitet til å støtte menneskelig 
velferd ødelegges og overstiges

➢ FNs Generalsekretær har oppfordret verden 
til å stanse dagens meningsløse og suicidale 
krig og slutte fred med naturen

➢ Det er mulig uten å miste hardt tilkjempede 
goder samtidig som fattige land og folks rett 
til økt velstand anerkjennes



Kunnskap, oppfinnsomhet, teknologi og 
samarbeid kan endre samfunnet

➢ De økonomiske og finansielle systemene må lede 
an og gi kraft til gjennomgripende 
samfunnsendringer gjennom å ta hensyn til 
naturkapital, fremme sirkulær økonomi, fjerne skadelige 
subsidier, beskatte, omfordele, og investere

➢ Bærekraftige systemer for energi, mat, helse, 
samferdsel,  produksjon, forbruk, bosetning, 
hushold og sikkerhet som dekker behov på en rettferdig 
måte innen klodens avgrensede livstøttende, 
ressursgivende og avfallsabsorberende kapasitet

➢ Opposisjon fra særinteresser kan møtes med 
omforent kunnskap, velbegrunnede avveininger og 
langsiktige mål som gir forutsigbarhet



Lukke gapet mellom faktiske klimautslipp og de utslipp kloden faktisk tåler

CO2 utslipp må: 
• Reduseres med 45% 

innen 2030 og
• nå netto null i 2050 
for å begrense global 
oppvarming til 1.5oC – and

• Reduseres med 25% 
innen 2030 og 

• nå netto null rundt 
2070

for å begrense global 
oppvarming til 2oC



Samstemte tiltak for å beskytte og restaurere livet på kloden

Tapet av biomangfold kan bare 
stoppes og reverseres om vi gir 
naturen nok plass samtidig som 
vi reduserer presset fra: 

• Klimaendringer
• Arealbruk og høsting
• Resursuttak og forurensning 
• Spredning av fremmede 

arter



Zoonoser

• Omlag 75% av alle nye 
infeksjonssykdommer har sin 
opprinnelse hos dyr

• Av et estimat på omlag 1,6 
millioner virus hos pattedyr og 
fugl så kan 700 000 utgjøre en 
helsetrussel overfor mennesket

• Denne risikoen kan reduseres ved 
å forvalte menneskets samspill 
med nature og tilstrebe en mer 
helhetlig tilnærming som feks en 
såkalt En-Helse tilnærming



Et omformet og bærekraftig matsystem

Matproduksjonen er antatt å øke med 70% mot 2050 

➢ Vi trenger et mat-system som er på lag med naturen, som kan tilpasse seg 
endringer og som tåler sjokk 

✓ Strategier og teknologi for økt produksjon og høsting av næringsrik mat 
som reduserer klimautslipp, forurensning, arealbruk, vannforbruk og bevarer 
jordsmonn, biomangfold og økologiske funksjoner (pollinering)

➢ En overgang til en mer plantebasert diett - kan redusere klimautslippene med 
opptil 20% - redusere presset på biomangfold – gir helsegevinst

✓ kosthold er viktig og kan endres gjennom endringer i reguleringer og 
subsidier – kostholdsråd - individuelle valg – reklamens rolle – vareutvalg

➢ Verdens matsvinn på 25-30% må reduseres

✓ må adresseres i hele matkjeden: - produksjon og høsting - lagring og 
transport - individuelle forbruksvaner



Aktørenes roller

1) Adressere miljø og 
utviklingsutfordringene samlet. 

2) Omforme det finansielle og 
økonomiske systemet sånn at de leder 

an og gir kraft til det grønne skiftet

3) Omforme mat-systemet, 
energisystemet og 

produksjonssystemene for å møte 
menneskelige behov på en rettferdig og 

bærekraftig måte

A: Offentlig sektor på alle 
nivå har en ledende rolle 

B:  Internasjonale 
organisasjoner 

fasiliteter samarbeid 

C: Finansielle 
organisasjoner er styrer 

investeringer

D:  Privat sektor innoverer 
og iverksetter

F:  Individer, 
husholdninger, sivilt 

samfunn, lokalsamfunn 
og urfolk gjør teori om 

til praksis 

G:  Vitenskaps og 
utdanningsinstitusjon
er utvikler kunnskap 

og forståelse 

E:  Frivillige organisasjoner 
unnfanger ideer og øker 

bevisstheten



#PeacewithNature
Information, resources and contacts: 

https://www.unep.org/resources/making-peace-nature

This project is co-funded by the European Union and  the 
Norwegian Ministry for Climate and Environment


