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I Den danske UNESCO Nationalkommission har vi noteret os, at der på finansloven for 
2021 er afsat midler 888 mio. kr. til at fremme biodiversiteten i Danmark.  
 
Vi vil i den forbindelse pege på, at der under UNESCO’s videnskabssøjle findes to 
programmer, nemlig:  ”Man and the Biosphere” og ”Global Geopark”, som på hver 
deres måde udgør modeller for godt samspil mellem stedet specifikke natur, og de 
mennesker der er bosat der.  
 
Fælles for geoparker og biosfæreområder er, at der er stor vægt på inddragelse af 
lokale aktører, på bæredygtighed i bred forstand og på at sikre social og økonomisk 
udvikling for lokalområdet.  
 
Danmark har foreløbig Odsherred og Vestjylland som certificerede UNESCO Globale 
Geoparker og Det Sydfynske Øhav er under forberedelse til at blive optaget. Møn og 
de omkringliggende øer er - som det første og foreløbigt eneste - sted i Danmark - 
udnævnt til UNESCO Biosfæreområde. En tentativ undersøgelse af om konceptet 
kunne applikeres på Øresundsregionen, som UNESCO Biosfæreområde.  
 
For et lokalområde kan UNESCO-stemplet og processen frem mod en nominering vise 
sig at være en løftestang for øget lokalt engagement i biodiversitet og lokal bæredygtig 
udvikling til gavn og glæde for både nuværende og kommende generationer. Derfor 
har vi i UNESCO Nationalkommissionens strategiske handlingsplan netop fokus på 
samspillet mellem UNESCO-udpegninger og lokal bæredygtig udvikling.   
 
UNESCO har via sin standardsættende funktioner udviklet standarder og værktøjer, 
inden for de to programmer, som vi opfordrer miljøministeriet til at inddrage i de 
videre overvejelser om udmøntning af de afsatte midler.  
 
En sådan inddragelse kan ske i forhold til at gøre brug af UNESCO programmernes 
standardsættende funktion for god praksis eller ved at skabe mulighed for at støtte 
nuværende og kommende danske områder inden for de to UNESCO 
videnskabsprogrammer. Vi ser frem til at høre din vurdering af mulighederne herfor.  
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