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24 desember, 1968, Apollo 8 

Menneskelig utvikling fra 1970-2020: 
 Verdens befolkning har doblet seg til 7,8 milliarder
 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
Matproduksjon beslaglegger 1/2 av 
alt beboelig areal

1/4 av landarealet på kloden er 
radikalt omformet

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



Få internasjonale miljømål nås fullt ut
Klimaendringer, naturtap og forurensning forsterker hverandre 

Over 1oC global oppvarming 
siden 1900 - på veg mot minst 

3oC i 2100: is smelter, 
havnivåstigningen 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 



Miljøforringelser truer 
menneskelig velferd
 1/4 av global sjukdomsbyrde knyttes til 

miljørisiko knyttet ekstremvær, ozon hull, 
vann- og luftforurensning, giftige kjemikalier, 
naturtap, økt risiko for zoonoser og tap av 
naturmedisin som 4 milliarder mennesker 
avhenger av

 Må brødfø 9 milliarder mer velstående og 
urbane i 2050 miljøforringelser svekker 
klodens evne til å dekke et økende behov for 
næringsrik mat, noe sårbare grupper erfarer 
(1,3 milliarder er fattige og 700 millioner er 
sultne)



Kunnskap, oppfinnsomhet, teknologi og 
samarbeid kan endre samfunnet uten å 
miste hardt tilkjempede goder samtidig som fattige land og 
folks rett til økt velstand anerkjennes 

 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



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 
vann, 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



#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 Minis try for Climate and Environment
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