
Bærekraftsmål 2 – Utrydde 

sult 

2.4 Innen 2030 sikre at det finnes bærekraftige systemer for matproduksjon, og innføre robuste metoder som gir økt produktivitet og produksjon, som 

bidrar til å opprettholde økosystemene, som styrker evnen til tilpasning til klimaendringer, ekstremvær, tørke, oversvømmelse og andre katastrofer, og 

som gradvis bedrer arealenes og jordas kvalitet.  

Bærekraftsmål 7 – Ren 

energi til alle 

7.1 Innen 2030 sikre allmenn tilgang til pålitelige og moderne energitjenester til en overkommelig pris.  

Bærekraftsmål 8 – 

Anstendig arbeid og 

økonomisk vekst  

 

8.2 Øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk modernisering og innovasjon, blant annet med vekt på lønnsomme og 

arbeidsintensive sektorer. 

8.4 – Å gradvis bedre utnyttelsen av globale ressurser innenfor forbruk og produksjon, og arbeide for å oppheve koblingen mellom økonomisk vekst og 

miljøødeleggelser, i samsvar med det tiårige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon. 

Bærekraftsmål 9 – 

Innovasjon og infrastruktur  

 

9.4 Innen 2030 oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig, med en mer effektiv bruk av ressurser og større anvendelse av 

rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser, der alle land gjør en innsats etter egen evne og kapasitet. 

9.5 Styrke vitenskapelig forskning, oppgradere næringslivssektorenes teknologiske evne og kapasitet i alle land, særlig utviklingsland, herunder og innen 

2030 ved å stimulere til innovasjon og ved en betydelig økning i antall ansatte innenfor forsknings- og utviklingsvirksomhet per million innbyggere, samt 

ved å øke bevilgningene til offentlig og privat forskning og utvikling.  

Bærekraftsmål 11 – 
Bærekraftige byer og 
samfunn 

11.4 Styrke innsatsen for å verne om og sikre verdens kultur- og naturarv. 

11.6 Innen 2030 redusere byenes og lokalsamfunnenes negative påvirkning på miljøet (målt per innbygger), med særlig vekt på luftkvalitet og 

avfallshåndtering i offentlig eller privat regi.  

Bærekraftsmål 12 – 

Ansvarlig forbruk og 

produksjon  

 

12.2 Innen 2030 oppnå bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser.  

12.5 Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk.  

12.b Utvikle og innføre metoder for å overvåke konsekvensene av en bærekraftig utvikling på en turistnæring som er bærekraftig, skaper arbeidsplasser og 

fremmer lokal kultur og lokale produkter. 

Bærekraftsmål 13 – Stoppe 

klimaendringene 

13.1 Styrke evnen til å stå imot og tilpasse seg klimarelaterte farer og naturkatastrofer i alle land.  

13.3 Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, 

samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette.  



Bærekraftsmål 14 – Liv 

under vann  

14.1 - Innen 2025 forhindre og i betydelig grad redusere alle former for havforurensning, særlig fra landbasert virksomhet, herunder forurensning 

forårsaket av marin forsøpling og næringsstoffer. 

14.3 Begrense mest mulig og sørge for håndtering av konsekvensene av havforsuring, blant annet gjennom styrket vitenskapelig samarbeid på alle nivåer.  

14.a Styrke vitenskapelig kunnskap, bygge opp forskningskapasitet og overføre marin teknologi – og samtidig ta hensyn til kriterier og retningslinjer fra 

Den mellomstatlige oseanografiske kommisjon for overføring av marin teknologi – med sikte på å bedre tilstanden i havet og øke det marine 

artsmangfoldets bidrag til utviklingen i utviklingslandene, særlig i små utviklingsøystater og de minst utviklede landene 

Bærekraftsmål 15 – Liv på 

land  

15.5 Iverksette umiddelbare og omfattende tiltak for å redusere ødeleggelsen av habitater, stanse tap av biologisk mangfold og innen 2020 verne truede 

arter og forhindre at de dør ut 

Bærekraftsmål 17 – 
Samarbeid for å nå målene 

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå 
bærekraftig utvikling. 

 


