
IPBES i Danmark  

Dansk Policy og Science Platform for biodiversitet, natur og økosystemydelser  
 

IPBES ”Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services” er en mellemstatslig 
organisation med ophæng i FN, som er sat i verden for at dokumentere biodiversitetens tilstand og 
muligheder for at understøtte samfundets udvikling (økosystemfunktioner). Man kan sige at IPBES er for den 
globale biodiversitet, hvad IPCC er for klimaet.  IPBES skal stille sin viden til rådighed for beslutningstagere 
samt understøtte de nationale regeringers arbejde med FNs Sustainable Development Goals og Aichi Targets. 

IPBES formidler primært sin viden gennem globale tilstandsvurderinger, som munder ud i en række 
anbefalinger af relevans for nationale og internationale beslutningstagere. Mere end 1000 
biodiversitetsforskere har involveret sig aktivt i IPBES.   

IPBES har indtil videre udarbejdet syv rapporter herunder fire regionale statusrapporter, blandt andet vores 
egen region omfattende Europa. Andre omhandler f.eks. betydningen af bestøvning samt udpining og 
genopretning af naturlige landskaber. Hver rapport rummer et resumé for beslutningstagere og en 
videnskabelig baggrundsrapport, som gør rede for det faglige fundament for konklusionerne. I IPBES 
anvendes en strengt tværfaglig tilgang, og de involverede forskere ekspertiser dækker bredt fra 
naturvidenskab til humaniora. Nye IPBES rapporter er løbende under udarbejdelse.  

De hidtil publicerede IPBES rapporter dokumenterer biodiversitetens afgørende betydning for realiseringen 
af FNs Development Goals, samt alvorlige konsekvenser for mennesket som følge af en generel forarmelse 
af naturgrundliget. I øjeblikket uddør der arter på globalt plan med en hastighed, som er flere hundrede eller 
måske endda flere tusinde gange højere end baggrundsraten.   

Det danske IPBES kontor har til formål at, 

1) sikre at konklusionerne fra IPBES’ rapporter kan blive omsat til konkrete politiske tiltag og 
understøtter den verserende samfundsdebat.  

2)  stimulere dansk forskning i biodiversitetens samfundsrelaterede betydning.  

3) styrke det danske bidrag til internationale forskningssamarbejde omkring biodiversitet 
herunder de europæiske forskningsprogrammer. 

 

Det danske IPBES kontor har løbende formidlet resultaterne fra IPBES’ rapporter via de elektroniske medier, 
møder med beslutningstagere symposier og indlæg i medierne. Derudover har nogle af Danmarks førende 
biodiversitetsforskere engageret sig i IPBES for at oplyse og anvise løsninger på den globale 
biodiversitetskrise.       
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