
Lokalsamfund engagerer sig i  
2020-målene for biodiversitet

BÆREDYGTIG  
SKOVFORVALTNING  
I NEPAL, KENYA OG UGANDA  



I november 2018 mødes Biodiversitetskonventionens (CBD) 
parter i Egypten til COP14. Her vil FN opfordre beslutnings- 
tagere fra mere end 190 lande til at øge deres indsats for at 
stoppe tabet af biodiversitet og beskytte økosystemer, som 
sikrer befolkninger adgang til fødevarer og rent drikkevand. 

Der er kun to år tilbage til at opfylde 2020-målene for biodiver-
sitet. Derfor er det afgørende, at civilsamfundsorganisationerne 
i langt højere grad end nu engagerer sig i at indtænke naturen i 
deres bestræbelser for at forbedre folks levevilkår. Dansk Orni-
tologisk Forening (DOF) og vores partnere i det globale BirdLife 
partnerskab bidrager til målsætningerne med vores arbejde i 
skovområder med høj biodiversitet i Asien og Afrika.  Formålet 
med denne publikation er at give et indblik i, hvordan vi arbejder 
med 2020-målene og samtidig bidrager til FN’s Verdensmål. 
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Kontekst
People Partner with Nature programmet er et samarbejde mellem 
DOF og tre BirdLife-partnere: Nature Kenya, NatureUganda og 
Bird Conservation Nepal. Programmet begyndte i 2015 og udfø-
res i syv forskellige skovområder i Kenya, Uganda og Nepal.

Programmet forholder sig til den globale bekymring for tabet af 
skov. Ødelæggelsen af skove og deres biodiversitet i de tre lande 
skyldes forskellige faktorer, herunder økonomisk vækst, der 
fører til overudnyttelse eller ødelæggelse af naturressourcer, 
mangelfuld implementering af nationale love, som skulle beskytte 
skovene, fattigdom i de lokalsamfund, som lever i eller omkring 
skovene, og konflikter omkring skovrettigheder. Som følge heraf 
er biodiversiteten ofte truet, og vigtige økosystemtjenester på-
virkes negativt, hvilket igen påvirker lokalsamfundenes mulighed 
for en bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne. Adgangen til 
et sundt miljø er en menneskerettighed og en forudsætning for 
overlevelse, ikke mindst for de mange mennesker, der er direkte 
afhængige af skovene og deres ressourcer. De bliver alvorligt 
berørt, når skovene forsvinder, vandkilder tørrer ud, jordens 
frugtbarhed reduceres, og klimaet ændrer sig.

Programmets langsigtede mål er at forbedre forvaltningen af 
skove i områder med høj biodiversitet, de såkaldte fugle- og 
biodiversitetslokaliteter (IBA’er). Det støtter lokalsamfundene 
og lokale civilsamfundsgrupper i at få medindflydelse på skov-
forvaltningen, og bidrager til forbedring af levevilkårene i de 
samfund, som er afhængige af og har indflydelse på skoven. Et 
vigtigt mål er at sikre langsigtet beskyttelse af biodiversiteten 
gennem deltagende lokalbaseret forvaltning af skovens ressour-
cer, og at sikre lokalsamfundene en retlig forankret, retfærdig og 
bæredygtig adgang til dem. Programmet styrker desuden part-
nernes kapacitet til at engagere sig i folkeoplysning og politiske 
processer med det formål at integrere hensynet til biodiversitet 
i forskellige sektorer som skov og landbrug og skabe og formidle 
viden om værdien af biodiversitet.

I programmets nuværende fase (2018-2021) har vi fokus på at 
videreudvikle metoder til at sikre medindflydelse i den fælles 
forvaltning af skov til gavn for natur og mennesker. Ligeledes 
støtter programmet partnernes inddragelse i 2020 processen, 
både nationalt og internationalt.

Den strategiske plan for biodiversitet  
2011-2020 og FN’s Verdensmål

People Partner with Nature programmet bygger på en række strate-
giske prioriteter og mål, primært Biodiversitetskonventionen (CBD) 

og dens 2020-mål for biodiversitet og i sammenhæng hermed 
FN’s Verdensmål.

2020-målene for biodiversitet

I 2010 vedtog de 196 parter til Biodiversitetskonventionen en 
tiårig strategisk plan for biodiversitet (2011-2020), som skal 
sikre, at alle lande og interessenter gør en indsats for at beskytte 
biodiversiteten og forbedre levevilkårene for de mennesker, som 
er afhængig af økosystemerne. Den strategiske plan fungerer 
som en fleksibel ramme for etableringen af nationale og regionale 
mål og fremmer en sammenhængende og effektiv gennemførelse 
af målsætningerne i Biodiversitetskonventionen. Den strategi-
ske plan består af en fælles vision, en mission, fem strategiske 
målsætninger og tyve ambitiøse, men opnåelige, delmål. Planen 
er samlet set kendt som 2020-målene for biodiversitet eller 
Aichi-målene. 

FN’s Verdensmål 

FN’s Verdensmål består af 17 verdensmål og 169 delmål vedtaget 
af FN. Til hvert Verdensmål hører specifikke delmål, som skal opnås 
mellem 2015-2030. Målene bygger på FN’s Millennium Udvik-
lingsmål og forsøger at gennemføre det, som disse ikke opnåede. 
Verdensmålene anerkender, at det er en forudsætning for bære-
dygtig udvikling, at fattigdomsbekæmpelse går hånd i hånd med 
strategier for økonomisk vækst og samtidig imødekommer sociale 
behov, herunder ligestilling og sundhed, samt imødegår klimaforan-
dringer og beskytter miljøet.

Fakta
Særlig fugle- og biodiversitetslokalitet (IBA):

En særlig fugle- og biodiversitetslokalitet er en lokalitet, 
som er blevet identificeret ved hjælp af et sæt af internati-
onalt anerkendte kriterier, der er afgørende for beskyttel-
sen af fuglepopulationer. BirdLife International, som også 
har ansvaret for at identificere og monitere lokaliteterne, 
udviklede IBA-konceptet, som i dag er en integreret del af 
Key Biodiversity Areas (KBA) databasen under ledelse af 
International Union for the Conservation of Nature (IUCN). 
Key Biodiversity Areas er verdens vigtigste biodiversitets-
områder.
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Opfordrer til at tage fat på de underliggende årsager til tabet af 
biodiversitet ved at integrere biodiversitet  i regeringsførelse og 
samfund

Delmål 1: Senest i 2020 er befolkningen bekendt med de værdier, 
der knytter sig til biologisk mangfoldighed og de skridt, den kan 
tage for at beskytte og udnytte biodiversitet bæredygtigt

People Partner with Nature programmet bidrager til målet ved 
at styrke civilsamfundet i at engagere sig i folkeoplysning og 
politiske processer, som omhandler både menneskers velbefin-
dende og udfordringer for biodiversiteten. Målet er at inddrage 
civilsamfundsgrupper i decentrale politiske processer for derved 
at opnå forbedret forvaltning af skovene og deres økosystem-
tjenester og at sikre, at lokalsamfundenes behov tilgodeses. 
Civilsamfundet oplyses om værdien i at beskytte biodiversitet, 

og partnerne inddrager budskabet, når de deltager i den decen-
trale og nationale debat om biodiversitet og økosystemtjenester 
og arbejder med at påvirke lokalpolitik og lovformulering. Bio-
diversitetsmål A deler sit mål om at øge viden og bevidsthed om 
biodiversitet og integrere dem i lokal og statslig planlægning med 
FN’s Verdensmål 15, Livet på Land, især delmål 15.9: Inden 2020, 
integrere økosystem- og biodiversitetsværdier ind i national og 
lokal planlægning, i udviklingsprocesser, og i fattigdomsbekæm-
pelsesstrategier og redegørelser.

Programresultater

•  Lokalsamfundene i programmets syv skovområder er blevet 
mere bevidste om, hvor vigtig beskyttelsen af biodiversitet 
er for deres overlevelse gennem deltagelse i internationale 
miljødage og miljøuddannelse, og mediernes bidrag til øget 
offentlig bevidsthed om værdien af biodiversitet
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•  Etableringen af læringscentre, træning i skovforvaltning 
og fugleundersøgelser, undervisning i bæredygtig udvikling 
i grundskolen og deltagelse i lokalregeringernes udvik-
lingsplaner har givet lokalsamfundene mere viden om og 
inspiration til bæredygtig anvendelse og forvaltning af 
naturressourcer 

•  Programmet har været en katalysator for dialog mellem 
lokale myndigheder og lokalsamfund om forvaltningen af 
biodiversitet og økosystemer

Vigtigste erfaringer

•  Inddragelsen af lokale myndigheder og højerestående 
embedsmænd er vigtig for at sikre kontinuitet og adgang til 
politikformulering og implementering. Love og politikker for 
skov- og naturressourceforvaltning har større virkning, når 
de udføres lokalt, og deres effektivitet kan dokumenteres 

•  Chancerne for succes øges, når civilsamfundsgrupperne har 
et lederskab, der er dynamisk, inkluderende og respekteret  

•  Nøglen til at sikre bæredygtig skovforvaltning og lokalt 
ejerskab, hvor alle parter forstår deres roller og ansvar, er 
at støtte lokalsamfundene i at udvikle færdigheder og få 
mulighed for at øve indflydelse. Lokalbefolkningen forstår 
og værdsætter gradvist skovens betydning for deres eget 
velbefindende, og myndigheder forstår i stigende grad, at 
skovforvaltning er meget mere end en teknisk indsats.

 
Nature Kenya bidrog i tæt samarbejde med myndighederne 
i Kilifi County til at udvikle tre rammemålssætninger for ud-
nyttelse af brændsel, skovpolitik og en specifik skovlov. Disse 
politikker blev udviklet i samråd i de regionale naturressour-
cesektorer, som blev koordineret af den regionale regering. 
Politikpapirerne blev sendt til regionsparlamentet, inden de 
blev vedtaget ved lov for at vejlede regional skovbeskyttelse.

NatureUganda har som et middel til at fremme lokalsam-
fundenes deltagelse og ansvarsbevidsthed i beskyttelsen 
af Echuya- og Kayoha-Kitomi-skovreservater støttet 
lokale partnere, der nu aktivt beskæftiger sig med fælles 
skovbeskyttelsesaktiviteter. Som resultat heraf er der 
nu en voksende følelse af fælles ejerskab og ansvar for 
bæredygtig skovbeskyttelse. Det har ført til forbedret 
skovregenerering og en bemærkelsesværdig tilbagegang 
i ulovlige aktiviteter. Lokalsamfund, der tidligere talte om 
skoven som ”deres skov”, taler nu om ”vores skov”.

Bird Conservation Nepal har med sine detaljerede undersø-
gelser af biodiversiteten bidraget til, at Reshungaskoven 
nu er blevet godkendt som en ny vigtig fugle- og biodiver-
sitetslokalitet af BirdLife International og har fået status 
som beskyttet skov af Nepals regering. Det betyder, at 
hensyn til biodiversitet og økosystemtjenester nu er en del 
af planerne for skovens drift. 

Thomas Lehmberg, kvindegruppemøde, 

Uganda



Opfordrer til at mindske det direkte pres på biodiversiteten og 
fremme bæredygtig anvendelse

Delmål 5: I 2020 er tabet af alle naturlige levesteder herunder 
skove som minimum halveret og hvor muligt bragt tæt på nul og 
degradering og fragmentering er betydeligt reduceret

Delmål 7: I 2020 er arealer med landbrug, skovbrug og akvakul-
tur forvaltet bæredygtigt, så beskyttelse af biologisk mangfol-
dighed sikres

People Partner with Nature programmet bidrager til målet ved 
at støtte lokalsamfundene i at få medindflydelse i skovforvalt-
ningen, så den bidrager til bevarelse og retablering af skoven og 
skaber muligheder for nye indkomstmuligheder. Biodiversitets-
mål B deler sine målsætninger med FN’s Verdensmål 15, Livet på 
land, delmål 15.1:  Inden 2020, sikre bevarelse, genoprettelse 
og bæredygtigt brug af økosystemer på land og i ferskvand, 
specielt skove, vådområder, bjerge og tørområder i henhold 
til forpligtigelser under internationale aftaler; og 15.2: Inden 
2020, fremme bæredygtig forvaltning af alle typer af skove, 
stoppe skovrydning, genskabe forringede skove og væsentligt 
øge skovrejsning og skovplantning globalt set.

Programresultater

•  Udviklingen og implementeringen af skovforvaltningsplaner, 
som involverer lokalsamfundet i overvågning af biodiversitet 
og økosystemtjenester, samt patruljering af skoven og skovre-
habiliteringsaktiviteter har resulteret i en voksende følelse af 
ejerskab til skoven og dens beskyttelse 

•  Aktiviteter, som sikrer bevarelse af biodiversitet og adgang 
til økosystemtjenester, omfatter etableringen af arealer, hvor 
græsning ikke er tilladt, bevarelse af jordbunds- og vandres-
sourcer, kontrol af skovbrande, fremme af bæredygtig brug af 
ressourcer, for eksempel ved tapning af harpiks og energief-
fektive ovne, der reducerer forbruget af træ 

•  Alternative naturbaserede aktiviteter har givet medlemmer af 
lokalsamfundene adgang til nye indkomstmuligheder, og ført 
til mindre pres på skovens ressourcer 

•  Bøndernes brug af jord- og vandbevarende tiltag og udvikling af 
skovlandbrug har bidraget til forbedret jordkvalitet, øget fødeva-
resikkerhed og reduceret forekomsten af jorderosion og jord-
skred, hvilket samlet set resulterer i mere bæredygtig arealanven-
delse og bevarelse af biodiversitet også i landbrugslandskaberne
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Vigtigste erfaringer

•  Tiltag, som forbedrer folks levevilkår, har i høj grad bidraget til 
forbedret skovforvaltning, fordi presset på skovens ressourcer 
er blevet reduceret. I dag er der en spredning i de økonomiske 
aktiviteter, og dermed også bedre muligheder for overlevelse 

•  Fordi kvinder i høj grad er brugere af skovens ressourcer, er det 
vigtigt, at de er repræsenteret i besluttende organer. Kvinderne 
har gennem programmet fået bedre mulighed for aktivt at deltage i 
forvaltningen af skoven, fordi de har fået mere viden og en stemme 

•  Klimaforandringer er en stor udfordring for landbrugsaktiviteter 
og andre indkomstskabende aktiviteter i mange lokalsamfund. 
Klimavenligt landbrug skal derfor være en vigtig løsning fremover.

 
Bird Conservation Nepal har uddannet en kvindegruppe i 
opdræt af dyr ved staldfodring samt i brug af klimaintelli-
gente teknologier i landbruget. Som følge heraf har kvin-
derne forbedret deres landbrugsproduktion. Styrkelsen af 
kvinder har øget deres repræsentation i de fælles inte-
ressegrupper for skovens brugere. I dag udgør kvinderne 
knap 33% af disse interessegrupper, hvilket svarer til den 
nepalesiske regerings målsætning for kvinders deltagelse 
i skovbrugergrupper 

I Kenya var lokale skoler med madprogrammer for eleverne 
afhængige af brænde, som blev leveret af forældrene. 
Det påvirkede de lokale skovressourcer negativt. Nature 
Kenya gav støtte til at installere energibesparende ovne, 
der har bidraget til en væsentlig reduktion i brugen af 
brænde. Derudover er tilberedningstiden også reduceret, 
hvilket har øget lærer-elev tiden. Det har haft en positiv 
indvirkning på eksamensresultaterne.

NatureUgandas støtte til dyrkelse af bambus i Echuya-sk-
ovreservatet gav kun få resultater i begyndelsen, men 
efter at voldsomme nedbørsmængder førte til erosion 
og jordskred, krævede menneske- og dyreliv, og skyllede 
afgrøder og haver væk, er efterspørgslen meget høj, fordi 
de husstande, der havde deltaget i jord- og vandbevarende 
tiltag og havde plantet bambus på deres land, ikke blev 
alvorligt påvirket. 

Uffe Rasmussen, Sokokedværghornugler, 

Arabuko-Sokoke-skoven, Kenya
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Opfordrer til at mindske det direkte pres på biodiversiteten og 
fremme bæredygtig anvendelse

Delmål 12: I 2020 er udryddelsen af kendte truede arter fore-
bygget og deres beskyttelsesstatus, særligt for arter med størst 
tilbagegang, er forbedret og opretholdt.

People Partner with Nature programmet bidrager til målet ved at 
reducere presset på skoven, så de økosystemer, som arter, der er 
begrænset til et biom, og nøglearter er så afhængige af, bevares 
og forbedres. Specifikke aktiviteter har bidraget til beskyttelsen 
af disse arter, hvoraf nogle er truet globalt, blandt andet ved at 
overvåge og beskytte økosystemer og biodiversitet. Delmål 12 af 
2020-målene for biodiversitet og delmål 15.5 i Verdensmålene er 
begge specifikt rettet mod udryddelsen af kendte og truede arter 
og kræver et stop for tilbagegangen og udryddelsen i 2020.

Programresultater

•  I programmets kenyanske og ugandiske IBA’er er der ikke 
blevet observeret tilbagegang i bestandene af nøglearter i 
partnernes regelmæssige IBA monitering 
 

•  I Nepal viser gentagne undersøgelser af biom-specifikke arter, 
det vil sige arter, hvis udbredelse stort set eller udelukkende 
er begrænset til et biom, tydeligt deres fortsatte tilstedevæ-
relse i Reshungaskoven

Vigtigste erfaringer

•  Kontinuerlig lokal overvågning af biodiversitet er et vigtigt 
redskab til at sikre bæredygtigheden i overvågning af arter. 
Det har også forbedret kendskabet til at identificere nøgle-
arter 

•  Inddragelse af lokalsamfund i overvågning af biodiversitet er 
vigtig for at skabe ejerskab og viden, men også en udfordring, 
fordi de løbende skal inddrages i planlægnings- og beskyttel-
sesindsatsen og ikke umiddelbart oplever en fordel herved

2020 

Biodiversitetsmål  C
 
Reshunga-skoven i Nepal er kulturelt vigtig for hinduer på 
grund af templet, som ligger øverst i skoven. Køer, der er 
hellige i den hinduiske kultur, bliver ofte givet til templet 
som gaver. Tidligere, når en ko døde, blev den smidt ned i 
skoven. De lokale gribbe, hvoraf de fleste tilhører truede 
arter, kunne ikke spise af kadaverne, fordi det var vanske-
ligt at nå hen til dem.  Programmet har givet støtte til, at 
de i dag placeres i et område, hvor gribbene kan nå dem. 
Det har ført til en stigning i antallet af gribbe og andre 
rovfuglearter. 

Taita-skoven i Kenya, som er vigtig for biodiversiteten 
i den østlige afro-montane zone, er hjemsted for den 
globalt truede og endemiske fugleart Taita Apalis, hvoraf 
der kun findes 200 individer. Skoven trues hovedsagelig 
af eksotiske træarter, der blev plantet i begyndelsen af 
det 19. århundrede.   Lokalsamfundet erkender nu, at det 
er vigtigt at genoprette skoven og er gået i gang med at 
plante oprindelige træarter og støtte pilotaktioner, som 
skal forbedre skoven blandt andet ved at fjerne eksoti-
ske træer. Hidtil har lokalsamfundet plantet over 25.000 
oprindelige træer i skoven samt andre træer ved gårdene 
til produktion af brænde. Lokalsamfundet arbejder for at 
genoprette egnede levesteder for Taita Apalis samt for at 
forbedre økosystemtjenester såsom vand. 

Echuyaskoven i Uganda er unik pga. de store områder med 
bambus. Gennem programmet var NatureUganda i stand til 
at stoppe den omfattende ødelæggelse af skoven. Det er 
sket gennem en række initiativer, som har forbedret leve-
vilkårene for en stor del af den omgivende lokalbefolkning 
og derved nedsat presset på skovressourcerne. Bestanden 
af den globalt truede fugleart Hvidbrynet Rørsmutte er 
nu sikret. Det gælder også andre endemiske fuglearter i 
skoven, f.eks. Brunbrystet Væver, Ugandabjergfrankolin, 
og Skifergrå Bjergastrild. 
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Opfordrer til at give alle mennesker større nytte af biodiversitet 
og økosystemtjenester 

Delmål 14: I 2020 er økosystemer som yder grundlæggende tjene-
ster herunder tjenester relateret til vand, og bidrager til sundhed, 
levebrød og trivsel, genoprettet og beskyttet under hensyntagen 
til kvinder, oprindelige og lokale samfund samt fattige og sårbare 
mennesker

People Partner with Nature programmet bidrager til målet ved at 
integrere fattigdomsbekæmpelse med naturbeskyttelse. Det er 
en vigtig komponent af deltagende skovforvaltning, at den også 
tager hensyn til kvinders og oprindelige folks behov, og reducerer 
presset på væsentlige økosystemtjenester, inklusive vandrela-
terede økosystemer og brænde. Programmet bidrager også til 
Verdensmål 6: Sikre tilgængelighed og bæredygtig forvaltning 

af vand og sanitet for alle, især med hensyn til at beskytte og 
genoprette vand-relaterede økosystemer og at støtte og styrke 
deltagelsen af lokalsamfund i forvaltningen af vand. 

Programresultater

•  Naturbaserede indkomstskabende initiativer som biavl, 
fiskeopdræt, økoturisme, sommerfugleopdræt, og honning-
produktion imødekommer fattige lokalsamfunds behov for 
adgang til nye indtægter. Det har mange steder ført til mindre 
pres på skovressourcerne 

•  Virksomheder startet af kvinder har hjulpet kvinderne til at 
opnå større økonomisk uafhængighed og mere fleksibilitet 
i hjemmet. Det har resulteret i, at de oplever mindre kønsba-
seret vold, og at ligestillingen mellem kønnene er forbedret, 
både i hjemmet og i samfundet

2020 
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•  Med støtte fra NatureUganda deltager det oprindelige 
Batwa-folk nu aktivt i naturbeskyttelse og i aktiviteter for at 
forbedre egne levevilkår. Batwaernes aktive involvering har 
ført til, at forholdet mellem dem og de øvrige lokalsamfund er 
forbedret 

•  Reduceret pres på skovressourcerne har forbedret skovenes 
tilstand og sikret bæredygtig forsyning af vand til gavn for de 
omgivende lokalsamfund. Lokalsamfundene er nu engageret i 
bevarelse af skovøkosystemer, alle med afgørende og stabili-
serende vandafstrømningsfunktioner  

•  Lokalsamfund har engageret sig i bevarelse og restaurering 
af skovområder såsom skovrehabilitering gennem produk-
tion og udplantning af frøplanter af hjemmehørende træarter 
og bevarelse af vigtige lokale træarter, der også er med til at 
sikre vandforsyningen

Vigtigste erfaringer

•  Forbedring af lokale levevilkår, hvor beskyttelse af skoven 
imødekommer lokale behov, er et incitament til bæredygtig 
skovbeskyttelse 

•  De kønsmæssige udfordringer forhindrer fortsat kvinder i 
at drage fordel af naturressourcerelaterede aktiviteter på 
lige vilkår med mænd. Aktiviteter, som er skræddersyet til 
kvinder, er vigtige for at sikre dem lige adgang til muligheder

 
I Nepal har BCN givet støtte til forarbejdning af frø fra det indi-
ske smørtræ, chiuri, der vokser i stort antal i Reshunga-sko-
ven. Lokalsamfundene opfordres til at bevare træerne til gavn 
for de mennesker, som samler og sælger produkter baseret 
på fedtet fra træets frø. Træerne er også vigtige for biavl og 
honningproduktion og spiller en rolle i at kontrollere jordskred. 

NatureUganda har længe samarbejdet med Batwa-folket, 
en marginaliseret oprindelig gruppe,  som er helt afhængig 
af skovressourcer. Batwa-folket er tidligere blevet smidt 
ud af sko ven i et forsøg fra myndighederne på at reducere 
presset på skoven. Med støtte fra NatureUganda bidrager 
Batwa-folket nu aktivt til at genoprette skoven. Det delta-
ger i initiativer til beskyttelse af skoven og er medlemmer 
i de fælles interesse grupper for skovens brugere, som 
træffer beslutninger om skovenes og menneskenes vel.

•  Integrationen af reproduktiv sundhed og befolkningsplan-
lægning er afgørende for at opnå bæredygtige resultater i 
områder med stor befolkningstilvækst 

•  Oprindelige folk har fortsat brug for positiv særbehandling 
og integrerede tilgange til naturbeskyttelse og forbedring 
af deres levevilkår. De står stadig over for udfordringer fra 
medlemmer af andre lokalsamfund.

Charlotte Mathiassen, træning af kvinder, 

Nepal



Opfordrer til at forbedre implementering ved hjælp af inklude-
rende planlægning, videnstyring og kapacitetsopbygning.

Delmål 17: I 2015 har hver part udarbejdet, vedtaget som 
politisk instrument og påbegyndt implementering af en effektiv, 
participatorisk og opdateret biodiversitetsstrategi og hand-
lingsplan.

Delmål 19: I 2020 er den vidensbase og de teknologier, der 
relaterer sig til biologisk mangfoldighed, værdien af biologisk 
mangfoldighed, funktioner, status og trends, og konsekvenserne 
af biodiversitetstab, forbedret, delt bredest muligt, overført og 
anvendt

People Partner with Nature programmet bidrager til målet 
ved at styrke partnernes kapacitet til at arbejde mere effek-
tivt med sammentænkningen af fattigdomsbekæmpelse og 
naturbeskyttelse nationalt og inden for BirdLife’s internationale 
partnerskab, og til at bidrage til relevante strategier og metoder 
til bevarelse af biodiversitet. Det sker blandt andet gennem del-
tagelse i udviklingen af regional og national biodiversitetslov-
givning og de nationale biodiversitetsstrategier. 2020-målet om 
at reducere presset på biodiversitet og fremme den bæredyg-

tige anvendelse af naturtyper deles med FN’s Verdensmål 17, 
Partnerskab for Handling: Styrke det globale partnerskab for 
handling og øge midlerne til at nå målene, og med delmål 17.16: 
Det globale partnerskab for bæredygtig udvikling skal styrkes, 
suppleret af partnerskaber med mange forskellige interes-
senter, der mobiliserer og deler viden, ekspertise, teknologi og 
finansielle ressourcer, for at støtte alle lande i at nå verdensmå-
lene for bæredygtig udvikling, især udviklingslandene.

Programresultater 

•  De nationale biodiversitetsstrategier og handlingsplaner er 
de vigtigste instrumenter til gennemførelse af Biodiversi-
tetskonventionen på nationalt plan. Opdateringen heraf er 
en vedvarende proces. Programpartnere giver vejledning 
og data til deres lovgivende forsamlinger om integration af 
biodiversitet i samfundet og om implementering af biodiver-
sitetskonventionen i lokale udviklingsplaner 

•  Partnerne udgiver status- og tendensrapporter om de vigtige 
fugle og biodiversitetslokaliteter. Disse rapporter beskriver 
deres biodiversitetsprofil og leverer videnskabelig underbyg-
get viden, som lokale ansvarshavende kan anvende i national 
politikformulering

2020 
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Vigtigste erfaringer

•  Udvikling af viden og færdigheder hos lovgivere, myndighe-
der og andre interessenter, som er involveret i skovbeskyt-
telse, er afgørende for at sikre ejerskab til og bæredygtighed 
i indsatser for at beskytte naturen 

•  Vedvarende koordinering af relevante nationale interessen-
ter og kapacitetsopbygning af interessenter i overvågning af 
vigtige biodiversitetsområder er vigtig 

•  Der er stadig manglende bevidsthed om nødvendigheden 
af at integrere biodiversitet i det bredere samfund, selvom 
interessenter i forskellige sektorer er villige til at engagere 
sig, hvis de får vejledning.

 
Et konkret resultat af programmets politiske arbejde 
og partnerskabet mellem DOF, BCN, Nature Kenya, og 
NatureUganda er et projekt i samarbejde med BirdLife 
sekretariatet, hvis langfristede formål er at styrke BirdLife 
partnerskabets kapacitet til at arbejde med integrering 
af biodiversitet på tværs af sektorer, hvilket er et vigtigt 
2020-mål. Et af hovedprodukterne er en manual, der 
introducerer partnere til Biodiversitetskonventionen og 
andre vigtige politiske processer og giver værktøjer til 
planlægning og implementering af oplysningsarbejde. Et 
andet produkt er en lille animationsvideo om værdien af at 
beskytte biodiversitet. 

Programmet støtter partnerne i at deltage i COP 14 for 
biodiversitet og andre relaterede møder enten som del 
af deres nationale delegationer eller som del af Bird-
Life delegationen. Deres deltagelse er med til at sikre 
BirdLife en stærkere stemme med hensyn til at påvirke 
post-2020-processen.
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DOF, Bird Conservation Nepal, Nature Kenya og Nature Uganda 
er landepartnere i BirdLife International. BirdLife blev grundlagt i 
1922 og er i dag verdens største naturbeskyttelsespartnerskab 
med 121 partnere i 121 forskellige lande. BirdLife’s hovedformål 
er med udgangspunkt i videnskab at bevare fugle, deres 
levesteder og biodiversiteten i tæt samarbejde med lokale 
aktører. 

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har til formål at beskytte 
og indsamle data om danske fugle. De sidste tredive år har DOF 
også samarbejdet med BirdLife partnere i Afrika og Asien med 
fokus på at involvere lokalsamfund i bæredygtig forvaltning 
og udnyttelse af naturressourcer, især skove. Nature Kenya, 
Nature Uganda og Bird Conservation Nepal er veletablerede 
naturbeskyttelsesorganisationer, der alle har til formål at påvise 
værdien af fugle og biodiversitet, og at inddrage lokalsamfund i 
forvaltningen af vigtige biodiversitetsområder.
 

For mere information:
www.dof.dk/internationalt
www.birdlife.org
www.naturekenya.org
www.natureuganda.org
www.birdlifenepal.org
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Charlotte Mathiassen, udsigt fra Reshunga, 

Nepal



Colin Jackson, Sokokevæver, Arabuko- 

Sokoke-skoven, Kenya


