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Däggdjuren på vår planet idag

Källa: The Guardian / The Weizmann Institute of Sciences / PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences). 



Det är ett globalt nödläge för naturen!

• 75 % av markytan har omvandlats 
på ett märkbart sätt

• 66 % av haven påverkas av ökande 
kumulativa effekter 

• 85 % av våtmarkerna har försvunnit 

• 68 % minskning i övervakade 
populationer av däggdjur, fåglar, 
groddjur, reptiler och fisk (LPI)

• 22 % av alla växtarter är 
utrotningshotade, en majoritet av 
dem finns i tropikerna.

Sedan 1970: 
Globala Living Planet Index (LPI) 



Förlust eller försämring av livsmiljöer på land och till havs
Detta avser konvertering, fragmentering eller försämring av viktiga habitat. 

Orsakas ofta av ohållbart jordbruk, avverkning, infrastruktur, urbanisering, 

energiproduktion och gruvdrift, samt fragmentering av floder och vattendrag 

samt vattenuttag.

Överexploatering av arter
Direkt överexploatering avser ohållbart fiske, avverkning, jakt eller skörd. 

Indirekt överexploatering inträffar när icke-målarter dödas, t.ex. som bifångst 

i fiske.

Klimatförändringar
Allteftersom temperaturen ändras kan vissa arter behöva anpassa sig genom 

att flytta. Temperaturförändringar kan störa säsongsmässiga händelser så som 

migration och reproduktion under perioden med större mattillgänglighet i ett visst 

habitat. 

Invasiva arter och sjukdomar
Invasiva arter kan konkurrera med inhemska arter om utrymme och mat, 

kan visa sig vara ett rovdjur för inhemska arter eller sprida nya sjukdomar. 

Människor för också med sig nya sjukdomar över hela världen.

Föroreningar
Föroreningar kan försämra livsmiljöer, t.ex. genom oljeutsläpp, kemikalier 

och övergödning. De kan också påverka mattillgänglighet eller 

reproduktionsförmåga.

Drivkrafterna bakom förlust av biologiska mångfald



Biologisk mångfald är grundläggande för ekonomin



Bidra positivt – inte negativt

Förlust av livsmiljöer
på land/till havs

Överexploatering
av arter

Klimatförändring

Föroreningar

Invasiva arter
och sjukdomar

Naturvård, skydd och sammanläkning 
av värdefulla naturområden

Restaurering av skog och viktiga 
landskapselement

Hållbart nyttjande 
av naturresurser

SLUTA BIDRA TILL FÖRLUST
AV BIOLOGISK MÅNGFALD

ÖKA DEN BIOLOGISKA
MÅNGFALDEN



WWFs uppmaning till företag
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PÅVERKA & 

SAMARBETA

Påverka er bransch och 

era beslutsfattare för att 

öka förändringstakten 

AGERA

Vidta åtgärder till förmån 

för biologisk mångfald 

och ekosystem i er 

verksamhet och 

värdekedja

GÖR ÅTAGANDEN

Gör åtaganden för styrning 

som utgår från biologisk 

mångfald

© Day's Edge Productions / WWF
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Tips!

Läs på

• Rapport: Living Planet Report 2020

• Seminarium: Living Planet Report WWF-
seminarium

• Film: Our Planet – Our Business

Agera

• Guide: SBTN – Initial Guidance for Business

Påverka och samarbeta

• Påverkansplattform: Business for Nature

https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2021/02/lpr_sammanfattning_faximil-scaled.jpg
https://www.wwf.se/rapport/living-planet-report/
https://www.ourplanet.com/en/video/our-planet-our-business/
https://sciencebasedtargetsnetwork.org/wp-content/uploads/2020/09/SBTN-initial-guidance-for-business.pdf
https://www.businessfornature.org/
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