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24 desember, 1968, Apollo 8 

Menneskelig utvikling fra 1970-2020: 

✓ Den globale økonomien har vokst nesten fem ganger og handelen ti ganger

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

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



Making Peace with Nature

A scientific blueprint to tackle the climate, 
biodiversity and pollution emergencies

UNEP’s ‘Synthesis Report’

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



24 desember, 1968, Apollo 8 

Vi må avslutte vår tids meningsløse og suicidale krig mot naturen:

✓ Dagens urettferdige og resursintensive utviklingsmodell ødelegger og overstiger 
klodens kapasitet til å støtte menneskelig velferd 

✓ Vi må restaurere, respektere og tilpasse oss den kapasiteten

✓ Det er mulig uten å miste hardt tilkjempede goder samtidig som vi anerkjenner fattige 
land og folks rett til økt velstand

➢ Vi må gå fra å omforme naturen til å omforme vårt forhold til naturen



Mennesket dominerer og påvirker kloden

Av kombinert biomasse av pattedyr på jorda, så utgjør mennesket om lag 1/3 og husdyr - i 
hovedsak kveg - nesten 2/3, mens ville pattedyr - alt fra hval til mus - utgjør mindre enn 5 %



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

Klimautslipp, luftforurensning, vannforurensning, & kjemikalieproduksjon har økt – vi kaster dobbelt så 
mye som for ti år siden - 2 milliarder har ikke søppelhenting - plastforurensning er 10 doblet siden 1980



1/4 av global oppvarming kan 
tilskrives arealbruk

1/4 av landarealet på kloden er 
radikalt omformet til 
planteproduksjon, plantasjer og 
annen menneskelig bruk

Matproduksjon beslaglegger 1/2 av 
alt beboelig areal

Gjenværende nær naturlige 
landarealet på kloden vil krympe 
fra 1/4 i dag til 10% i 2050 om vi 
stevner frem som nå

3/4 of landjorda  og 2/3 av 
havet er i vesentlig grad 
påvirket av mennesket



24 desember, 1968, Apollo 8 

Tross tiltak, så overstiger verdenssamfunnet grensene som 
landene i miljøavtalene har som mål å holde seg innenfor

Vi står overfor tre sammenvevde kniper:

✓ Klimaendringer: utslipp av klimagasser øker og er det dobbelte av det havet og 
landvegetasjonen binder – kloden er på 100 år mer enn 1oC varmere - endringer i 
klimasoner, nedbørsmønstre, smelting av havis og isbreer, akselererende 
havnivåstigning, mer ekstremvær – klimarisiko er større enn først antatt – på veg mot 
1.5°C oppvarming før 2040 og minst 3°C i 2100 – må kutte utslipp drastisk

✓ Tapet av livsmangfold akselererer: økosystemer og deres bidrag til menneskelig 
velferd forringes - 85% av våtmarkene og 50% av varmtvannskorallene er ødelagt -
populasjonsstørrelsen på ville virveldyr har falt 70 % og utbredelsen til mange ville 
insekter er halvert de siste 50 år – lokale varianter av nyttevekster og husdyrraser er tapt 
- på veg mot at 1 million av klodens antatte 8 millioner arter av planter og dyr utryddes 
– må gi naturen nok plass

✓ Forurensning: fører til 9 millioner for tidlige dødsfall årlig, mest fra innendørs og 
utendørs luftforurensning, men også vannforurensning og kjemikalier – forsøpling øker 
– på veg mot å ha restaurert klodens beskyttende stratosfæriske ozonlag i 2060-årene –
må kutte forurensning og forsøpling



Miljøforringelser truer oppnåelsen av 
bærekraftsmålene innen mat og helse

➢ Må brødfø 9 milliarder mer velstående og urbane i 2050
– klodens evne til å dekke et økende behov for næringsrik 
mat svekkes, noe sårbare grupper alt erfarer

✓ 2°C oppvarming kan gi høy risiko for matvaresikkerhet og 
4°C er ansett katastrofalt - økt CO2 nivå endrer 
næringsverdier & gir havforsuring 

✓ Tap av biomangfold i matsystemene øker sårbarheten - tap 
av pollinatorer truer årlig matproduksjon til en verdi av 
mellom 200 og 600 milliarder USD

✓ 3,2 milliarder mennesker er negativt påvirket av 
landdegradering – tapet av matjord er 10-100 ganger 
høyere enn naturlig jorddannelse

➢ 1/4 av global sjukdomsbyrde knyttes til miljørisiko

✓ Klimaendringer (ekstremvær og sjukdommer) ozon hull, 
vann- og luftforurensning, giftige kjemikalier 

✓ Tap av naturmangfold svekker fysisk og mental helse - 4 
milliarder mennesker er avhengig av naturmedisin



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 mennesker

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





Role of actors

1. Address Earth’s environmental 
emergencies and human well-being 

together 
2. Transform economic and financial 

systems so they lead and power the shift 
toward sustainability

3. Transform food, water and energy 
systems to meet growing human needs 

in an equitable, resilient and 
environmentally friendly manner 

A: Governments at all 
levels hold a leading role

B:  Intergovernmental 
Organizations facilitate 

joint efforts 

C: Financial 
Organizations direct 

investments

D:  Private sector
innovates and implements

F:  Individuals, 
households, civil 

society and youth 
groups, and indigenous 

peoples and local 
communities) put 

theory into practice

G:  Scientific and 
Educational 

Organization develops 
knowledge and 
understanding

E:  Non-Governmental 
Organizations (NGOs) 

conceive ideas and raise 
awareness



Mot et mer bærekraftig kosthold

Matproduksjonen er antatt å øke med 70% mot 2050 

➢ 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



#PeacewithNature
Information, resources and contacts: 

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