
 

 
 

92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling, er et samarbejde mellem 23 danske miljø- og udviklingsorganisationer.  
92-gruppen arbejder for fremme af en bæredygtig udvikling i hele verden. 

 
92-gruppen består af: Afrika Kontakt, Amnesty, Care Danmark, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk International Bosætningsservice, 
Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark, Det Økologiske Råd, FN-forbundet, Folkekirkens Nødhjælp, Greenpeace, IWGIA, Kvindernes U-
landsudvalg, Landsforeningen for Økosamfund, Mellemfolkeligt Samvirke, Natur og Ungdom, Netværket for økologisk folkeoplysning og 
praksis/Øko-net, Sex&Samfund, U-landsforeningen Svalerne, U-landsorganisationen Ibis, VedvarendeEnergi, Verdens Skove, WWF 
Verdensnaturfonden, Dansk Røde Kors (observatør). 
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Dansk deltagelse i biodiversitetskonventionen og COP 12 
Miljøministeriets internationale arbejde 

 

Miljøministeriet har en lang tradition for at engagere sig i det internationale arbejde 

på biodiversitetsområdet med gode resultater til følge 

Danmark har traditionelt spillet en vigtig rolle i biodiversitetskonventionen. Helt fra start har 

danske embedsmænd været hovedarkitekter bag konventionen.  

 

Sidenhen har danske embedsmænd og ministre løftet en vanskelig opgave ved at få især de 

afrikanske lande inddraget aktivt i samarbejde, og som modvægt til industri-styrede lande i 

EU-koalitionen. Derved har Danmark bidraget til, at store beslutninger med væsentlig 

betydning for forvaltningen af den biologiske mangfoldighed kunne træffes i 2010:  

 

1) Nagoya-protokollen om Access and benefit sharing 

2) Den globale strategiske plan for biodiversitet med de 20 Aichi-biodiversitetsmål samt 20 

delmål, som parterne skal udmønte nationalt 

3) En strategi for ressourcemobilisering 

 

Ved COP 12 i 2014 afholdes det første partsmøde under Nagoya-protokollen, som Danmark 

forventes at tiltræde sammen med de øvrige 27 EU-lande. Et vigtigt spørgsmål handler om, 

hvordan man skal fastlægge regler for udnyttelse af genetiske ressourcer fra internationale 

havområder. Ved midtvejsevalueringen af landenes indsats for at udmønte de 20 Aichi-

biodiversitetsmål skal parterne blandt andet forholde sig til, hvordan den træge mobilisering af 

finansielle og andre ressourcer fremskyndes, ligesom der skal besluttes yderligere redskaber 

og vejledninger til brug for implementering af de 20 biodiversitetsmål. Endelig skal man også 

drøfte bidrag til de nye globale FN-udviklingsmål, der skal gælde fra 2015.  
 

Det er vigtigt at Miljøministeriet prioriterer det internationale arbejde under 

biodiversitetskonventionen 

92-gruppen lægger vægt på, at Miljøministeriet deltager aktivt ved Biodiversitetskonven-

tionens COP 12 i Sydkorea i oktober 2014 samt i de forberedende møder i EU, SBSTTA, WG-

RI, COP-MOB og i det første møde mellem parterne til Nagoya-protokollen om Acces and 

benefit sharing med en passende delegation. 

 

92-gruppens holdninger til det internationale biodiversitetsarbejde 

 

 Miljøministeren skal vide, at 92-gruppen generelt støtter op om Danmarks 

internationale arbejde på biodiversitetsområdet, og anerkender de resultater, 

som Danmark har været med til at forhandle på plads. Vi har her en fælles platform for 

et konstruktivt samarbejde. 
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 Det internationale arbejde under biodiversitetskonventionen nedprioriteres 

for hårdt. Der er siden 2010 sket en kraftig nedprioritering af den danske tilstede-

værelse ved COP’erne og de forberedende møder. Danmark kan hverken følge med 

eller gøre sine holdninger gældende med én repræsentant, som tilfældet var i 2012, 

eller uden deltagelse ved SBSTTA og WG-RI-møderne forud for COP’en. Det er vigtigt, 

at der er kontinuitet på området og at danske embedsfolk deltager i de forberedende 

møder. Ellers mister Danmark indflydelse og mulighed for at påvirke hvordan 

konventionen udvikler sig, og viden om hvad det medfører af nye forpligtelser for 

Danmark. 

 

 92-gruppen vil fraråde, at forhandlingerne overlades til EU-formandskabet 

alene. De 28 EU-lande arbejder for vidt forskellige synspunkter, og her er det vigtigt, 

at Danmark er med til at trække i den rigtige retning. Fx har visse lande som Frankrig 

og Tyskland blokeret for forhandlinger under Nagoya-protokollen pga. industri-

interesser, mens Danmark og dansk industri har ønsket ens og klare regler på plads i 

en fart, som gør det muligt at indsamle viden og genetisk materiale i - og eksportere 

produkter og know-how til - udviklingslandene. Der opstår altid situationer, mens 

forhandlingerne foregår, hvor EU-landene er nødt til at forhandle nye standpunkter på 

plads internt i koalitionen. Her har danske embedsmænd ofte haft afgørende argumen-

ter og betydning. 

 

Forslag til Miljøministeren 

 

 92-gruppen opfordrer miljøministeren til at deltage i COP 12 for derved at vise sit 

engagement i biodiversitetsdagsordenen og udøve dansk indflydelse i forhandlingerne. 

Det vil have betydelig signalværdi internationalt såvel som nationalt, at være med når 

Nagoya-protokollen skal underskrives og når der skal drøftes ressourcemobilisering til 

implementering af den globale strategi for biodiversitet for 2011-2020. 

 

 92-gruppen opfordrer miljøministeren til at sikre, at miljøministeriet sender 

tilstrækkeligt med danske embedsmænd af sted til de forberedende møder og ikke 

mindst COP 12 i Sydkorea, hvor en delegation på 5-8 personer er et absolut minimum, 

hvis Danmark reelt skal følge med og have indflydelse i forhandlingerne. Dette var 

niveauet i 2010. Det svarer til, hvad lande som Tyskland og Sverige sender af sted til 

de forberedende møder.  

 

 92-gruppen ønsker at deltage i COP12 som en del af den danske delegation, som vi har 

gjort hver gang siden COP 6 i Holland. Vi foreslår derfor, at samarbejdet frem mod COP 

12 fortsætter på embedsmandsniveau med deltagelse fra Naturstyrelsen og i relevant 

omfang fra Miljøministeriets Departement. 



 

 

 


