
För ett hållbart nyttjande av landbaserade 
ekosystem, hållbart bruka skogar samt hejda 

förlusten av biologisk mångfald.

Globala målen: världens plan för alla barn

Det här kan Du göra:
Bygg ett insektshotell. 
Låt gräsklipparen vila. 
Sätt upp en fågelholk. 
Använd ekologiskt gödningsmedel.

Globala målen
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå
fyra fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och
rättvisa samt att lösa klimatkrisen.* År 2020 är starten på ett decennium av ökad ambitionsnivå och fler åtgärder, ett så kallat ”Decade
of Action”.

Hållbarhetsveckan
Hållbarhetsveckan är ett årligt event som syftar till att öka kunskaperna om
de globala målen, informera om Båstads kommuns arbete med hållbarhets-
frågor och inspirera individer, föreningar och företag att genom såväl stora
som små insatser bidra till en mer hållbar framtid.

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt
liv på jorden. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel,
energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den
biologiska mångfalden och säkerställa hållbart nyttjande av
ekosystemtjänster är en avgörande utmaning för vår
överlevnad.

Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och
berg utgör livsmiljöer för miljontals arter samtidigt som de
renar luft och vatten. Markförstöring och avskogning leder till
ökade halter av växthusgaser och hotar såväl klimatet som
djurarters överlevnad. Vi är alla en del av jordens ekosystem
och spelar alla en viktig roll för att bevara livsmiljöer som
säkerställer överlevnad av växt- och djurarter på land.*

* https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
** Glokala Sverige (2020) Arbetsbok - Agenda 2030. SKR och Svenska FN-förbundet

Det här gör kommunen:
Kommuner är markägare och kan vidta åtgärder
för att återställa våtmarker, stärka ekosystem-
tjänsterna och motverka minskningen av biologisk
mångfald. Kommunerna kan också ta tillvara och
integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster vid
planering, byggande och förvaltning i tätorter.**

I Båstads kommun har flera våtmarksåtgärder
genomförts och planerats, bland annat vid
Klarningen. Vid återställning av ytor, till exempel
vid banvallen i Grevie har en större ängsmark
anlagts genom insådd med ängsblomster och
blomster för pollinerare. Vissa gräsytor i
kommunen tillåts växa upp för att skapa mer
biologisk mångfald. I skogar lämnas död ved och
rishögar för att och skapa olika typer av habitat
som gynnar biologisk mångfald. Holkar för fåglar
och fladdermöss har också satts upp på flera håll.
Här bredvid kan du höra Johan Mårtensson berätta
mer om arbetet för ökad biologisk mångfald. The New Divison, Världens plan, https://www.thenewdivision.world/varldens-plan

Båstads kommun, Hållbarhetsveckan 2020 Mål 15, https://youtu.be/J_QKrVZA3_A


