
MANGROVESKOVE BESKYTTER LOKALE,  
HØST OG BIODIVERSITET

BÆREDYGTIG VANDFORVALTNING 
STYRKER RESILIENS, REDUCERER 
SYGDOMME OG FREMMER KVINDERS 
MULIGHEDER

Mangroven optager fem gange så meget CO2 som anden tropisk 
skov. Derfor beskytter og reetablerer WWF mangroveskovene ved 
bl.a. Kenyas kyst. Beskyttelse og reetablering af mangroveskove 
i Kenya er et eksempel på en Naturbaseret Løsning, der bidrager 
til at nå Kenyas nationale klimamål, mens den også har en 
positiv indvirkning på fødevaresikkerhed og biodiversitet. 
Mangroveskovene er desuden et værn mod storme og 
oversvømmelser, hvilket er med til at beskytte de fattige bønders 
høst. Samtidig fungerer mangroverne som ynglested for kystens 
mange fisk, så der er også er mad til fremtidens generationer.

Større og stærkere mangroveskove giver dermed tryghed, velstand 
og fødevaresikkerhed samtidig med, at de er effektive mod 
klimaforandringer. 

Tørke er et meget konkret resultat af klimaforandringer. Bl.a. 
i Ugandas ’kvæg-korridor’, hvor sult drev lokale til at tørlægge 
vådområder, hvilket førte til endnu større vandmangel. I dag 
tørrer området ikke længere ud, da IUCN i samarbejde med 98 
lokale landsbyer gennem et 3-årigt projekt har styrket det lokale 
økosystem gennem Naturbaserede Løsninger. Disse inkluderer 
genplantning og beskyttelse af træer samt nye strukturer for, 
hvordan vandet administreres og fordeler sig, bl.a. gennem 
lokale vandforbruger-udvalg. Projektet har ledt til færre 
vandbårne sygdomme som følge af en forbedret vandkvalitet. 
Samtidig fremmer en bæredygtig lokal vandforsyning kvinders 
muligheder, da det typisk er dem der må gå langt efter vand. Syd 
for Sahara bruger kvinder samlet 16 millioner timer hver dag 
på at gå efter vand. Tid der ellers kunne bruges på uddannelse, 
indkomstskabende aktiviteter og fritid. 
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Mangroveskoven er et helt uvurdeligt økosystem, som er hjem for hundreder af fuglearter samt en lang række krybdyr, padder og pattedyr.
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De lokale i landsbyerne er med til at plante nye træer.
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En bæredygtig vandforsyning betyder ikke bare øget sund-

ʎɟɎڂɿ́̿ڂȻɟɿ́ˍ˅˱ʡ˱ʄɟ˱ڂʡڂƣʄǵ˱
ɎǵձڂSɟ˱ڂ˪ɟɎɿ̄̿ɟ̿́ڂʄ͝Ȑڂ˪ʡ˱Ɏ

̿ɟڂ

sygdom og øget ligestilling, da kvinderne ikke længere skal 

ʄȐڂˍǵ˱ʄͮڂɟɿͮɟ̿ڂΞǵ˱Ɏձڂ

ØKOSYSTEMER

INDSATSER

ØKOSYSTEMTJENESTER

Naturbaserede Løsninger
Naturbaserede Løsninger (NbL) er indsatser, der beskytter, bæredygtigt forvalter 
́ʄڂʄɟ˱̵́̿ɟͮͮɟ̿̄ڂ˅́͝ΰͮ͝ɟ˪ɟ̿ڂɿ̵́̿ڂȐڂɟɿɿɟ˅ͮʡΞڂΞʡ͝ڂǵͮڂǵɎ̿ɟ͝͝ɟ̿ɟ͝ڂǵ˪ɿͽ˱Ɏ͝˪Ș͝͝ʡʄɟڂ

ͽɎɿ́̿Ɏ̿ʡ˱ʄɟ հ̿͝ڂȐ́͝˪ڂ˅ˍʡ˪ǵɿ́̿ǵ˱Ɏ̿ʡ˱ʄɟ̿́ڂʄڂɿ̄ɎɟΞǵ̿ɟ͝ʡ˅˅ɟ̿ʎɟɎհ́ڂʄ͝ڂ˪́͝ڂǵ˪ͮʡɎʡʄڂʎǵ̿ڂ
ɟ˱̵́͝ڂʡͮʡΞڂʡ˱ɎΞʡ̿˅˱ʡ˱ʄ̵ڂȐڂȻʡ́ɎʡΞɟ̿͝ʡͮɟͮձ

Skove

Ferskvand Fødevarer Kystsikring

ØkoturismeKulstoflagringRekreation

Græsland Kyst Vådområde

Løsninger

Naturbaserede Løsninger bidrager til at løse flere klima- og udviklingsudfordringer 
̵Ȑڂɣ˱ڂʄǵ˱ʄհ͝ڂǵ˪ͮʡɎʡʄڂ˪ɟɎհڂǵͮڂȻʡ́ɎʡΞɟ̿͝ʡͮɟͮɟ˱ڂȻɟ͝˅ΰͮͮɟ́͝ڂʄͮ͝ڂΰ̿˅ɟ͝ձڂڂ

Biodiversitet
Handler om at beskytte og genoprette 

˱ǵͮͽ հ̿͝ڂȐ́͝˪̵́̿ͮڂʡ͝˅ɟ͝ڂ˅́Ξɟ́ڂʄڂɟ͝͝ɟ˱ͮʡɟˍˍɟڂ
levesteder for fisk, samt om at reducere 

konflikter mellem mennesker og dyr.

Udvikling 
Handler om at øge fødevaresikkerhed, 
adgang til rent drikkevand, sundhed og 

velvære, samt reducere ulighed, konflikt 
og migration relateret til ødelagte og 

degraderede økosystemer.

Klima 
 ǵ˱Ɏˍɟ̿ڂ˪́ڂǵͮڂȻΰʄʄɟڂΞʡɎɟ̿ɟ̵ڂȐڂ˱ǵͮͽ̿ɟ˱͝ڂ

evne til at øge resiliens overfor 
klimaforandringer samt til kulstoflagring 

og reduktion af CO2 i atmosfæren.

Bæredygtig forvaltning
f.eks. FSC-certificeret skovbrug, hvor 
miljømæssige, sociale og økonomiske 

hensyn balances

Genopretning
f.eks. genplantning af 

regnskov eller mangrove

Beskyttelse
f.eks. statsbeskyttede 

ʎǵΞ́˪̿ȐɎɟ հ̿ڂɎɟ̿͝ڂʡ˅̿ɟ̿͝ڂͽ˱Ɏɟڂ
ɿʡ͝˅ɟȻɟͮ͝ǵ˱Ɏɟڂʡڂ˅ΰͮ́͝˪̿ȐɎɟ̿



WWF VERDENSNATURFONDEN 
ANBEFALER: 

At Udenrigsministeriet nedsætter et hurtigt arbejdende tværfagligt udvalg, 
ڂ˱ǵ˅ڂȻɟɎͮ͝ڂĖ̄͝˱ʡ˱ʄɟ̿ڂĩǵͮͽ̿Ȼǵ͝ɟ̿ɟɎɟڂ˱ʎΞ́̿Ɏǵڂհ˪́ڂȐɎʄʡΞɟ̿ڂʄ́ڂȘʄʄɟˍͮ̿́˅ڂˍǵ˅͝ڂ˪́͝
indtænkes i den udviklingspolitiske strategi og udviklingsprogrammer fremadrettet.

At der udvikles pilotindsatser for Naturbaserede Løsninger indenfor den 
eksisterende udviklingsramme for at reducere risici for naturkatastrofer og konflikt. 
�ձɟ˅͝ձڂʡ˱Ɏɟ˱ɿ́̿ڂɟͮڂĩ^ǍƣƉڂ˪ɟˍˍɟ˪ڂɟ˱ڂʎͽ˪ǵ˱ʡͮȘ̿ڂʡ˱Ɏ͝ǵͮ͝ڂԲɎ́˱Ոͮ̿͝ɟǵ˪Գڂ˅́˪Ȼʡ˱ɟ̿ɟͮڂ
med en langsigtet indsats, der forebygger naturkatastrofer gennem genopretning og 
bæredygtig forvaltning af økosystemer (up-stream).

At Udenrigsministeriet faciliterer pilotering af bankable 
nature solutions investeringerڂ˪ɟɎڂɿʡ˱ǵ˱͝ʡɟ̿ʡ˱ʄڂɿ̿ǵڂÄ�ƣձ

At Udenrigsministeriet støtter samtænkningen af globale 
biodiversitetsmål, klimaindsatsen og udviklingsbistanden 
ʄɟ˱˱ɟ˪ڂȻˍձǵձڂH@Śڂʄڂƣĩ�HHHհڂʎΞ́̿ڂɎɟ̿ڂǵˍˍɟ̿ɟɎɟڂɟ̿̄ڂʄɟͮڂ
ɿ́˅ͽ̵͝ڂȐ̵ͮ́ڂɟ˱ͮʡǵˍɟ̿ڂʡڂĩǵͮͽ̿Ȼǵ͝ɟ̿ɟɎɟڂĖ̄͝˱ʡ˱ʄɟ̿ڂՊ͝ڂȐ́͝˪ڂ
økosystemgenopretning (se boks nedenfor). 

2020 og 2021 er skæbneår for multilaterale politiske processer og beslutninger 
om klima, natur og bæredygtig udvikling. 

WWF arbejder målrettet på at få vedtaget en ny global biodiversitetsramme 
ved CCBD COP15 i Kina, samt på at få styrket den globale klimahandling 
markant forud for UNFCCC COP26 i Storbritannien. Både i CBD og UNFCCC 
er der stadig større bevågenhed omkring Naturbaserede Løsninger, herunder 
økosystemgenopretning. De fremhæves i dag som central strategi til at forbinde 
indsatserne for at styrke verdens biodiversitet, afbøde klimaforandringer og 
sikre bæredygtig udvikling. 

CBD og UNFCCC skal kobles tættere sammen gennem øget forskning og 
¿QDQVLHULQJ�VDPW�QDWLRQDOH�SROLWLNNHU��NRQNUHWH�LPSOHPHQWHULQJVPHNDQLVPHU�
og generel involvering af ikke-statslige aktører. Naturbaserede Løsninger kan 
danne fundament herfor.

CBD OG UNFCCC SKAL KOBLES 
TÆTTERE SAMMEN

For videre kontakt 

Mille Herskind  
ŴͽȻˍʡɂڂ�ɿɿǵʡ̿͝ڂżȐɎʄʡΞɟ̿

֕ԊԋڂԇԊԍԎԇԉԋԊ 
mille.herskind@wwf.dk 
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Alt for længe har vi undervurderet konsekvenserne ved vores skødesløse udnyttelse 
af naturen. World Economic Forum vurderer, at de 5 største globale risici, som 
vi står overfor i de kommende år, alle er relateret til miljøudfordringer såsom 
klimaforandringer, tab af natur og forringede økosystemer. I den sammenhæng 
er cirka én milliard mennesker særligt udsatte - mennesker i det Globale Syd, hvis 
levebrød afhænger af lokale naturressourcer og økosystemtjenester.

Vores ødelæggelse af naturen og presset på dyr og planter er ganske enkelt roden 
til nogle af vor tids største kriser, hvilket COVID-19 har sat på spidsen. Heldigvis 
har løsninger med naturen i centrum enorme potentialer i kampen for at afbøde 
klimakrisen, nye pandemier og humanitære kriser samt sikre fødevaresikkerhed og 
en bæredygtig udvikling.

Ved at investere i beskyttelse og genopretning af klodens økosystemer kan vi både 
bremse den eskalerende natur- og klimakrise og understøtte befolkningers sundhed 
og sikkerhed verden over. Det vil spare os for uoverskuelige menneskelige og 
økonomiske omkostninger. Naturbaserede Løsninger kan nemlig bidrage til at løse 
ÀHUH�XGYLNOLQJVXGIRUGULQJHU�Sn�pQ�JDQJ��RJ�VDPWLGLJ�ELGUDJH�WLO�¡JHW�ELRGLYHUVLWHW��
Naturbaserede løsninger kan implementeres i alle økosystemer og spænder 
fra beskyttelse og genplantning af tropiske skove til bæredygtig forvaltning af 
¿VNHUHVVRXUFHU�YHG�$UNWLV�

NATURBASEREDE 
LØSNINGER
FOR MENNESKER, KLIMA OG BIODIVERSITET

WWF Verdensnaturfonden
Baggrundsnotat, sept. 2020

Naturen er løsningen på mange 
af vor tids globale kriser

Større høstudbytte ved 
høj naturlig biodiversitet

10 %

Af den nødvendige drivhusgas-
reduktion kan leveres af naturen


