
 

 

Delmål til mål 15 

15.1) Innen 2020 sikre bevaring, gjenoppretting og bærekraftig bruk av 

ferskvannsbaserte økosystemer og tjenester som benytter seg av disse 

økosystemene, på land og i innlandsområder, særlig skoger, våtmarker, 

fjell og tørre områder, i samsvar med forpliktelser i henhold til 

internasjonale avtaler. 

 

15.2) Innen 2020 fremme gjennomføring av en bærekraftig forvaltning 

av all slags skog, stanse avskoging, gjenopprette forringede skoger og i 

betydelig grad øke skoggjenreising og nyplanting på globalt nivå. 

 

15.3) Innen 2030 bekjempe forørkning, gjenopprette forringet land og 

matjord, herunder landområder som er rammet av forørkning, tørke og 

oversvømmelser, og arbeide for en verden uten landforringelse. 

 

15.4) Innen 2030 sikre bevaring av økosystemer i fjellområder, herunder 

deres biologiske mangfold, slik at de skal bli bedre i stand til å yte viktige 

bidrag til en bærekraftig utvikling. 

 

15.5) Iverksette umiddelbare og omfattende tiltak for å redusere 

ødeleggelsen av habitater, stanse tap av biologisk mangfold og innen 

2020 verne truede arter og forhindre at de dør ut. 

 

15.6) Fremme en rettferdig og likelig deling av fordelene knyttet til bruk 

av genressurser, og fremme en formålstjenlig tilgang til slike ressurser i 

tråd med internasjonale avtaler. 

 

15.7) Treffe umiddelbare tiltak for å stanse krypskyting og ulovlig handel 

med vernede plante- og dyrearter og håndtere både tilbuds- og 

etterspørselssiden ved handelen med ulovlige produkter fra viltlevende 

dyr. 

 



 

 

15.8) Innen 2020 innføre tiltak for å unngå innføring og spredning av 

fremmede arter og for i betydelig grad å redusere fremmede arters 

påvirkning på land- og vannbaserte økosystemer, samt kontrollere eller 

utrydde prioriterte miljøfremmede arter. 

 

15.9) Innen 2020 innarbeide prinsipper om økosystemer og biologisk 

mangfold i nasjonale og lokale planleggings- og utviklingsprosesser, 

strategier for fattigdomsreduksjon samt regnskaper. 

 

15.a) Skaffe til veie og oppnå en betydelig økning i finansielle ressurser 

fra alle kilder med sikte på bevaring og bærekraftig bruk av biologisk 

mangfold og økosystemer. 

 

15.b) Skaffe til veie betydelige ressurser fra alle kilder og på alle nivåer 

for å finansiere en bærekraftig skogforvaltning, og sørge for virkemidler 

egnet til å fremme slik forvaltning i utviklingslandene, blant annet for 

bevaring og nyplanting av skog. 

 

15.c) Øke den globale støtten til tiltak for å bekjempe krypskyting og 

ulovlig handel med vernede arter, blant annet ved å styrke 

lokalsamfunnenes evne til å benytte de muligheter som finnes for å 

opprettholde et bærekraftig livsgrunnlag. 


