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whose spread has been fateful for European minks (Mustela lutreola).
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The NOBANIS project – a Nordic initiative
to compile data on alien species
Since 2004 the Nordic Countries have jointly built up
and maintained a databank on alien species. This
databank also contains information on non-native
species whose presence has so far been harmless,
but which may have harmful impacts in future. The
co-operation today covers almost all of Northern and
Central Europe. The databank contains vital
information on the arrival and spread of alien
species, their possible habitats, and their likely
ecological and economic impacts, enabling it to
serve as the basis for an early warning system on
invasive alien species. NOBANIS also publishes fact
sheets on individual alien species of interest. See
www.nobanis.org.

Hogweeds (Heracleum sp.)
Originally imported into the Nordic Countries as
decorative plants, hogweeds have subsequently
spread out of gardens and proliferated widely,
especially in Norway. Along seashores and
roadside verges native plants have been
smothered by these giant weeds, which are also
known as Tromso palms. Hogweeds can be
harmful to people, as their sap causes serious
burns on the skin. They can be combated
chemically or mechanically, but are hard to
eradicate totally. Growths have to be destroyed
repeatedly, since they can effectively repropagate from their persistent seed banks in the
ground. This makes it vital to prevent their spread
in the first place by increasing awareness of their
harmful impacts. In Denmark the authorities are
even entitled to destroy hogweeds growing on
private property.

Worries about alien species usually concern species arriving from elsewhere,
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The precautionary principle should always be applied, meaning that no nonnative species should be imported without a full understanding of the possible
consequences. Risks should always be assessed in advance, and where
damage has already been done, it should be possible to apply the polluter pays
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Erfðaauðlindir og þjónusta vistkerfa

COP 9

Erfðaauðlindir eru efnahagslega mjög mikilvægar sem hráefni á sviði líftækni,
læknisfræði, snyrtivara, landbúnaðar og matvælaiðnaðar. Áætlað er að 40%
alþjóðahagkerfisins byggist á líffræðilegum afurðum og þeim náttúrulegu ferlum sem
vistkerfi heimsins láta mannkyninu í té – svokallaðri þjónustu vistkerfa.

Níundi fundur ráðstefnu aðildarríkjanna er
haldinn í Bonn í maí 2008. COP 9 fundurinn
leggur áherslu á ýmis málefni tengd samningnum
um líffræðilega fjölbreytni, þ. á m. líffræðilega
fjölbreytni ræktaðs lands og skóglendis,
ágengar framandi tegundir, vistkerfanálgunina,
hvatningarþróun, heildarstefnu um plöntuvernd,
framvindu í átt að 2010-markmiðinu og
þúsaldarmarkmiðunum um þróun, auk
efnahagslegra auðlinda og kerfa. Auk þessara
meginatriða eru önnur atriði einnig rædd.
Áhugaverð umræðuefni frá norrænu sjónarhorni
eru m.a.:

Þróunarlöndin eiga stærstan hluta erfðaauðlinda heimsins, en tæknin sem notuð
er til að hagnýta þær í viðskiptalegum tilgangi er að stórum hluta í eigu iðnríkjanna.
Samningurinn um líffræðilega fjölbreytni hvetur til þess að byggt sé upp kerfi til að
tryggja að hagnaðinum af hagnýtingu erfðaauðlinda sé skipt sanngjarnt.

Frumbyggjar og hefðbundin þekking
Í samningnum um líffræðilega fjölbreytni er sérstök vinnuáætlun varðandi hefðbundna
þekkingu, nýsköpun og venjur frumbyggja og byggðarlaga. Samningurinn leggur
áherslu á að hefðbundin þekking frumbyggja á líffræðilegri fjölbreytni og leiðir til að nýta
hana sjálfbært skuli njóta verðskuldaðrar virðingar. Einnig skal skipta hagnaðinum af
nýtingu þessarar þekkingar sanngjarnt.

Upplýsingar og vitund almennings
Nauðsynlegt er að fólk geri sér grein fyrir mikilvægi þess að varðveita líffræðilega
fjölbreytni. Aðilar samningsins um líffræðilega fjölbreytni hafa skuldbundið sig til að
upplýsa borgarana um mikilvægi tegunda og búsvæða. Hverju landi ber að setja upp
upplýsingamiðlunarkerfi (Clearing-House Mechanism, CHM) til að miðla upplýsingum
um líffræðilega fjölbreytni. Málefni sem tengjast varðveislu og sjálfbærri nýtingu
líffræðilegrar fjölbreytni ættu einnig að vera hluti af miðlun og námsefni á öllum stigum.

Skipulag samningsins
Þýðingarmestu skipulagsstofnanir samningsins um líffræðilega fjölbreytni eru
ráðstefna aðildarríkjanna (Conference of the Parties, COP), skrifstofa samningsins um
líffræðilega fjölbreytni (CBD Secretariat) og dótturstofnun í vísindalegri og tæknilegri
ráðgjöf (Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice, SBSTTA).
COP-ráðstefnur eru haldnar á tveggja ára fresti til að taka ákvarðanir um málefni eins
og t.d. hugsanlegar breytingar á samningum og bókunum, til að skoða áhrif nýrra
vísindalegra gagna, taka ákvarðanir um upplýsingagjöf auk annars nauðsynlegs
þróunarstarfs.

Cartagena-bókunin um lífvernd
Í janúar 2000 undirrituðu aðilar samningsins um líffræðilega fjölbreytni viðbótarsamning
sem kallast Cartagena-bókunin um lífvernd og varðar lifandi breyttar lífverur (LMO).
Markmið bókunarinnar er að tryggja fullnægjandi umhverfisvernd þegar lifandi breyttar
lífverur eru fluttar yfir landamæri eða notaðar alþjóðlega, til dæmis í landbúnaði og
matvælaframleiðslu.

- verndarsvæði
- líffræðileg fjölbreytni og loftslagsbreytingar
- líffræðileg fjölbreytni innri vatnasvæða
- líffræðileg fjölbreytni sjávar og stranda
- líffræðileg fjölbreytni eyja
- samskipti, menntun og vitund almennings

Norrænt samstarf
Norðurlöndin hafa í sameiningu undir stjórn
Norrænu ráðherranefndarinnar þróað norræna
stefnu um erfðaauðlindir til að auka varðveislu
og sjálfbæra nýtingu erfðafræðilegrar fjölbreytni
í landbúnaði, skógrækt, fiskveiðum og
matvælaframleiðslu. Samstarf af þessu tagi
hjálpar einnig til við að innleiða samninginn
um líffræðilega fjölbreytni m.t.t. framboðs
erfðaauðlinda og tengdra réttinda.
Öll Norðurlöndin taka einnig þátt í samstarfi
þjóða Norður-Evrópu og Eystrasaltsríkjanna
vegna ágengra framandi tegunda (NOBANIS).
Þetta samstarfsverkefni nær yfir öll vistkerfi á
landi, í sjó og í ferskvatni. Unninn hefur verið
gagnagrunnur um ágengar framandi tegundir,
listi yfir tengdar reglugerðir, gagnagrunnur um
tengd gögn og upplýsingabæklingar um nokkrar
ágengar framandi tegundir. Samstarfsverkefnið
tengist einnig náið öðrum samstarfsverkefnum,
svæðisbundnum og alþjóðlegum, sem vinna gegn
skaðlegum áhrifum ágengra framandi tegunda.
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