
08.30-09.00 Morgenkaffe og registrering af deltagere

09.00-09.15 Velkomst og Introduktion 
v/Troels Dam Christensen, 92-gruppen

09.15-09.40 Danmarks indsats og prioriteter i forbindelse med den globale post-2020- 
aftale for Biodiversitet
v/Lea Wermelin, Miljøminister
I oplægget vil Miljøministeren præsentere Danmarks position, prioriteter og  
fokuspunkter ved FN’s Biodiversitetskonventions COP15.

09.40-09.50 Status på forhandlinger på FN's Biodiversitetskonventions post-2020-aftale
v/Basile van Havre, Co-Chair for the Convention on Biological Diversity's Post- 
2020 Open Ended Working Group (optagelse)
Basile van Havre vil fortælle om status på forhandlingerne på den nye post-2020-aftale, 
hvad de vigtigste forhandlingselementer er, og hvor er de største udfordringer, der 
diskuteres forud for COP15 er centreret omkring.

09.50-10.15 NGO'ernes holdning og forventninger til COP15 og post-2020-målene
v/Bo Øksnebjerg, Generalsekretær, WWF Verdensnaturfonden
Bo Øksnebjerg præsenterer den fælles NGO-position fra 92-gruppen til, hvad der skal 
komme ud af FN’s Biodiversitetskonventions COP15.

10.15-10.45 Kaffepause med kage

10.45-11.10 Den globale biodiversitetskrise og betydningen af de nye post-2020- 
målsætninger for biodiversitet
v/Jonas Geldmann, CMEC Københavns Universitet
Oplægget vil redegøre for status på biodiversitetskrisen og give et forskningsmæssigt 
perspektiv på, hvorfor tabet af biodiversitet er et problem, samt hvordan krisen håndteres
i forlængelse af FN’s Biodiversitetskonvention.

 



11.10-11.35 Danmarks forpligtelser som part til FN’s Biodiversitetskonvention og 
muligheder for handling i den nye post-2020-aftale - set i et juridisk 
perspektiv
v/Christian Prip, Fridtjof Nansens Institut
Christian Prip har mange års erfaring med de juridiske aspekter af internationale 
miljøaftaler. Han vil blandt andet præsentere de juridiske forpligtelser, Danmark er 
underlagt som part til FN’s Biodiversitetskonvention, og hvad Danmark kan gøre for at 
sikre den bedst mulige implementering af post-2020 aftalen.

11.35-11:55 Den folkelige bevidsthed om biodiversitet
v/Vicky Knudsen, naturformidler og biolog
Hvordan står det til med den folkelige bevidsthed om tabet af biodiversitet, og hvilken 
rolle spiller formidling i at engage almindelig menneskers interesse og fokus på naturen 
og biodiversitet? Samtidig vil oplægget også omhandle, hvordan formidling kan gøre 
internationale miljøaftaler mere tilgængelige.

11:55-12.45 Pause med vegansk frokost 

12.45-13.10 Hvordan står det til med dansk finansiering til biodiversitet?
v/Hans Peter Dejgaard, INKA Consult
Hans Peter Dejgaard vil præsentere tal for den danske udviklingsbistand til biodiversitet,
set i lyset af Danmarks forpligtelse under Aichi-mål 20 og det fremtidige løfte om mindst
5 pct. til biodiversitet.

13.10-13.35 Nødvendige partnere i effektiv biodiversitetsbeskyttelse:
Rettighedsbaserede handlinger, civilsamfundets rolle og
Danmarks indsats
v/Jakob Kronik, leder af International Afdeling hos Verdens Skove
og næstformand i 92-gruppen
Hvorfor er en rettighedsbaseret tilgang afgørende i beskyttelse af biodiversitet, og hvilken 
plads indtager civilsamfundet? Samtidig vil Jakob Kronik også fremlægge, hvordan 
Danmark hidtil har arbejdet med biodiversitet internationalt, og hvilke muligheder 
Danmark har for handling fremadrettet.

13.35-14.25 Paneldebat med ordførere fra Folketinget
v/Rasmus Nordqvist (SF), Zenia Stampe (RV), Torsten Gejl
(ALT), Susanne Zimmer (FG) 
Ordførerne vil forholde sig til oplæggene og emnerne diskuteret samt spørgsmål fra 
salen.

14.25-14.30 Afrunding 
v/ Troels Dam Christensen, 92-gruppen

TILMELD DIG ONLINE-DELTAGELSE HER:

 

https://92grp-
biodiversitet.nemtilmeld.dk/1/

For yderligere information: shz@verdensskove.org 

https://92grp-biodiversitet.nemtilmeld.dk/1/

