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Fransk initiativ!

Fix mig en 
IPCC-lignende 
ting, men for 
biodiversitet!
Jacque Cirach, 
2005



IPBES i en nøddeskal
 … IPBES er et politisk initiativ, men skal 

være fagligt funderet og politisk
neutral

 … IPBES leverer rapporter og 
vurderinger som regeringerne har 
anmodet om

 … forfattere til IPBES rapporterne er 
internationale og respekterede 
forskere fra forskningsinstitutioner

 … IPBES rapporterne er faktuelle og 
videnskabeligt og fagligt funderede og 
af høj troværdighed

 … IPBES højner vidensniveauet til 
beslutningstagere og interesserede 
borgere markant

 … IPBES leverer løbende til nye 
vidensbehov og søger også at 
inddrage unge lovende forskere

Tværfaglige forfattergrupper:

 Naturvidenskab, Samfundsvidenskab 
Humaniora og oprindelig og lokal viden



IPBES leverancer

Opsamler bestående publiceret forskning og viden om:

- Status og udvikling
- Drivers of change
- Usikkerhed omkring analyserne
- Risks og opportunities
- Policy & management options

2016 

 Bestøvning, bestøvere og fødevareproduktion

 Scenarier og modeller for biodiversitet & 
ecosystemydelser

2018

 Land degradation and restoration 

 Fire Regionale Assessments: 

 Africa, Americas, Asia-Pacific, Europe-Asia

2019

 Global assessment biodiversiet & økosystemydelser



IPBES i Danmark
Dansk platform

Et partnerskab mellem

 Århus Universitet(BioScience)

 Syddansk Universitet (Inst. f. Sociologi)

 Københavns Universitet(SNM, CMEC, 
IFRO)

 Miljø- og Fødevareministeriet

… finansieret af universiteterne

Formål med IPBES i Danmark

 Formidle IPBES’ internationale vurderinger 
assessment raaporter, konferencer, i 
elektroniske og trykt medier etc. etc.

 Involvere forskere og eksperter i IPBES via de 
såkaldte IPBES calls

 Skaffe finansiering til IPBES relaterede 
aktiviteter

 Forankring af IPBES i Danmark og Danmark i 
IPBES



IPBES assessment om bestøvere

Globalt er op mod 90 % of 
vilde blomstrende
plantearter afhængige – i
det mindste delvist – af
bestøvning (af bestøvere)

[Givet at bestøverafhængige
afgrøder er afhængige af
dyrebestøvere i varierende
grad],  er det vurderet, at 5-8 % 
af den globale produktion af
afgrøder er direktle er baseret på
dyrebestøvning

Både tætheden, 
diversiteten og
sundheden af bestøvere
er truet, hvilket udgør en
risiko for vores samfund og
ydelser fra økosystemerne



IPBES regional assessment Europe

Regionen er delvist
afhængige af net import 
af fornybare resurser
udenfor regionen

Biodiversiteten i Europa 
og Central Asien er i
vedvarende kraftig
nedgang

Et mix of poltiske muligheder, 
og forvaltnings tilgange er
tilgængelige for offentlige og
private aktører i Europe, men 
yderligere kommitment er
nødvendigt



IPBES assessment: Land degradation and restoration

Foramning af landskaber og
områder via menneskelige
aktiviteter påvriker mindst 3.2 
mia. mennesker negativt, og
skubber planeten mod en
sjette masse udryddelses krise

Investeringer i genopretning af
landskaber giver god 
økonomisk mening og
indtægterne overstiger som
regel udgifterne. 

Handling (læs = sikring og
genopretning af biodiversitet og
økosystemydelser) kan bidrage
væsentligt til tilpasning til og
nedbringelse af klimaændringer
og ift. at undgå konflikter og
flygtningestrømme



IPBES leverer afgørende viden… 
biodiversitet er afgørende for opnåelse af …  

Tak for opmærksomheden



Hvad er lige problemet…?

•10 mia. 2050

•7,6 mia. 2018

•3 mia. 1960 

•1 mia. 1804



Biodiversitet og økosystemydelser

Økosystemer

Arter

Gener

Dinesen, Hansen, Lehmberg, 
Svendsen Fjeldså 1994


