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CBD Artikel 8(j): 

 

”Varje fördragsslutande part skall, så vitt möjligt och om så 

är lämpligt: 

… 

8 j) med förbehåll för dess nationella lagstiftning 

respektera, bevara och bibehålla kunskaper, innovationer 

och sedvänjor hos ursprungliga och lokala samhällen med 

traditionella livssätt som är relevanta för bevarandet och 

det hållbara nyttjandet av biologisk mångfald, och främja 

en bredare tillämpning av dessa, med godkännande och 

deltagande av innehavarna av sådana kunskaper, 

innovationer och sedvänjor, samt främja rättvis fördelning 

av nyttan som uppkommer vid utnyttjandet av sådana 

kunskaper, innovationer och sedvänjor”. 

Vilka är ”ursprungliga och lokala samhällen 
med traditionella livssätt”? 
 

International Indigenous Forum 
on Biodiversity: 

 

“traditional knowledge and 
customary use are present in all 
countries, in local communities. 
Article 8j and related provisions 
are universal commitments made 
by all Parties of the convention, 
and not only those countries 
where indigenous peoples live.” 
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CBD Artikel 10(c): 

 Varje fördragsslutande part skall, så vitt möjligt och om så är 
lämpligt:  ”skydda och uppmuntra sedvanligt nyttjande av biologiska 
resurser i enlighet med traditionella kulturella sedvänjor som är 
förenliga med kraven för bevarande och hållbart nyttjande.” 

 

Arbetsprogram och dokument 
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Pågående inom CBD 

• Utarbetande av arbetsplan för artikel 10c: 
• Föreslagna generella principer : 

– Fullt och effektivt deltagande av urfolk och lokala 
samhällen 

– TEK får samma värde och respekt som annan kunskap 
– Holistiskt perspektiv 
– Ekosystemansatsen 
– Tillträde till lokal kunskap efter ”i förväg avgivet, 

informerat medgivande” 

• Utveckling av indikatorer för traditionell kunskap 
och hållbart sedvanebruk 

Arbetsplan för 10c 

a) Att införa policy och praxis för hållbart sedvanligt nyttjande 
av biologiska resurser i nationella strategier och 
aktionsplaner för biologisk mångfald [2014 -2015]; 

b) Att främja och stärka initiativ från lokalsamhällen som 
stärker och bidrar till genomförande av artikel 10 c) och att 
samverka med urfolk och lokalsamhällen i gemensamma 
aktiviteter för ökat genomförande av artikel 10 c); 

c) Att identifiera bästa metoder (best practice) för fullt och 
effektivt deltagande av urfolk och lokalsamhällen och 
användning av traditionell kunskap och hållbart 
sedvanebruk samt lokala förvaltningssystem i förvaltning av 
skyddade områden, inklusive marina skyddade områden 
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Fullt och effektivt deltagande 

TEK får samma värde och respekt 

Holistiskt perspektiv 

Ekosystemansatsen 

Tillträde till lokal kunskap endast 
efter medgivande från 
kunskapsbärarna 

Vem bör genomföra? 

Alla areella myndigheter + 
beslutsfattare 

Hela samhället (bl a Skolverket,  
universitetsvärlden) 

Hela samhället 

Alla areella myndigheter + 
beslutsfattare 

Hela samhället 

”Den europeiska landskapskonventionens mål 
är en rikare livsmiljö där alla kan delta i 
utformningen. Dess medel är förbättrat skydd, 
förvaltning och planering av europeiska 
landskap. Den syftar också till att stärka 
allmänhetens och lokalsamhällets delaktighet i 
det arbetet. Konventionen innefattar alla typer 
av landskap, både stad och landsbygd.”  
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Konventionen definierar landskapet som “ett 

område sådant som det uppfattas av 

människor och vars karaktär är resultatet av 

påverkan av och samspel mellan naturliga 

och/eller mänskliga faktorer.” 
 
Den europeiska landskapskonventionen 

gäller i Sverige sedan 1 maj 2011.  

 

 
 Den europeiska landskapskonventionen gäller i 

Sverige sedan 1 maj 2011.  
 

Genom att ratificera konventionen förbinder sig Sverige att 

arbeta in konventionens intentioner i sin nationella 

lagstiftning och politik.  

 

I Sverige har åtta myndigheter fått i uppdrag att samordna 

arbetet med att införa och tillämpa ELC.  

 

I samordningsgruppen ingår Riksantikvarieämbetet, 

Boverket, Jordbruksverket, Länsstyrelserna, 

Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Tillväxtverket och 

Trafikverket. 
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Unescos konvention om det 
immaterialla kulturarvet 

”Detta immateriella kulturarv, som överförs från 
generation till generation, återskapas fortlöpande av 
samhällen och grupper i förhållande till deras omgivning, 
deras ömsesidiga förhållande till naturen och deras 
historia och ger dem en känsla av identitet och 
kontinuitet, och främjar därigenom respekten för 
kulturell mångfald och mänsklig kreativitet.”  


