NORDENS NATUR – FREM MOD 2010

Countdown 2010
Over hele verden uddør arter i dag langt hurtigere end hvad, der er
naturligt. Tabet af biodiversitet anses primært at være forårsaget af
menneskers aktiviteter, og det er derfor vores ansvar at ændre denne
negative udvikling og stoppe tabet af biologisk mangfoldighed.
Målet at stoppe tabet af biodiversitet før år 2010 blev første gang fastsat i EU's strategi for bæredygtig udvikling i 2001. Målet om signifikant
at mindske tabet af global biodiversitet senest i år 2010 blev formuleret på FN’s Verdenstopmøde om Bæredygtig Udvikling i Sydafrika i
2002. Efterfølgende er lignende mål blevet inkluderet i mange andre
miljøkonventioner og miljøprojekter, samt godkendt af FN’s generalforsamling og indarbejdet i FN’s Millenium Declaration. Det er Konventionen om Biodiversitet, som følger op på, om det globale 2010 biodiversitetsmål bliver nået.
I 2004 lancerede den internationale naturbeskyttelsesorganisation
IUCN og EU kommissionen ”Countdown 2010” initiativet for at følge
op på 2010-biodiversitetsmålet. Countdown 2010, et nu globalt initiativ, stræber efter at engagere mange forskellige aktører i arbejdet med
at bevare den biologiske mangfoldighed. Countdown 2010 Deklarationen kan underskrives af alle typer af organisationer - fra lokale til nationale myndigheder til institutter og græsrodsforeninger og virksomheder. Fremskridt opnået af de medvirkende lande og organisationer følges årligt.
Countdown 2010 initiativet beskriver syv hovedpunkter for arbejdet med at bevare biodiversiteten.
1. Mindst 10 % af alle typer for økosystemer bør være under beskyttelse for at bevare naturen og naturlige landskaber.
2. Landbruget bør værne om biodiversitet, for eksempel ved at øge
diversiteten i agerlandet og reducere brugen af kunstgødning og
pesticider.
3. Fiskebestande bør udnyttes på bæredygtige måder. 75 % af al fiskeri er i dag pressede af overfiskeri, og mange arter er allerede
truede af udryddelse.
4. Bebyggelse, både i byer og på landet, bør værne bedre om/ tage
mere hensyn til at indpasse biodiversitet. I dag ødelægges mange
dyrs levesteder af ny bebyggelse.
5. Klimaforandringer påvirker også naturen. Klimaforandringer bør
bekæmpes og arternes muligheder for migration eller tilpasning til
deres nye omgivelser bør sikres.
6. Nogle fremmede arter kan i værste tilfælde blive invasive arter,
som truer lokale arter med udryddelse, og derfor bør spredningen
af disse arter forhindres.
7. Den biologiske mangfoldighed er fundamentet for en bæredygtig
udvikling, og det er derfor nødvendigt at integrere hensyn til biodiversiteten i alle sektorer og deres politiske beslutninger.
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I Europa er målet om at bremse nedgangen i den biologiske mangfoldighed blevet prioriteret højere end i andre dele af verden, og
formålet er her at standse tabet i 2010 mere end blot at reducere
den hastighed, hvormed den forsvinder. Det er Europa’s fælles mål
at arbejde hen mod dette resultat, både ved at gennemføre målrettet lovgivning og aftaler samt ved at revidere andre EU-politikker for
at sikre, at disse medvirker til at nå målet.
Fire af de nordiske lande har underskrevet Countdown 2010deklarationen: Danmark (2007), Finland (2006), Norge (2007) og
Sverige (2006). For uden disse landes miljøministerier har forskellige lokale myndigheder, interesseorganisationer og erhvervsvirksomheder også underskrevet erklæringen. Island har ikke officielt
underskrevet deklarationen, men 2010-målet er ikke desto mindre
med i det aktuelle nationale regeringsprogram.
Den 25. januar underskrev Region Syddanmark og 16 syddanske
kommuner under på Countdown 2010. Selve underskrivelsen af
deklarationerne foregik ved en festlig begivenhed. Hver borgmester
skrev sammen med regionsformanden og et barn under på deklarationerne med et barn for at understrege at bevarelse af vores naturressourcer er afgørende for de kommende generationers muligheder. Med underskrivelsen forpligter regionen og kommunerne sig til
at stoppe tabet af biodiversitet inden 2010. Region Syddanmark har
derudover fået den ære, at blive udvalgt som en af kun fem europæiske modelregioner, der skal beskytte biodiversitet.
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