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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 7. juli 2020 

Hvor bæredygtig er anvendelsen af 
vand i EU's landbrug, spørger 
revisorerne 
Landbrugerne anvender meget ferskvand, og Den Europæiske Revisionsret er derfor ved at 
vurdere effekten af EU's landbrugspolitik med hensyn til bæredygtig vandanvendelse. Denne 
netop påbegyndte revision vil være nyttig i forbindelse med EU's kommende reform af den 
fælles landbrugspolitik. 

Ferskvand er en af vores mest værdifulde ressourcer. Vandet bliver imidlertid stadig mere 
sparsomt i hele Europa under påvirkning af både økonomiske aktiviteter og klimaændringer. Især 
er der en stor effekt fra landbruget. Mindst en fjerdedel af det ferskvand, der udvindes i EU, 
anvendes på landbrugsjord. Landbrugsaktiviteter påvirker ikke blot kvantiteten og 
tilgængeligheden af ferskvandsressourcer, men også vandkvaliteten, f.eks. med forurening fra 
gødning og pesticider. 

"Landbrugerne anvender meget ferskvand, og de er derfor også blandt de første, der påvirkes af 
vandknaphed,", siger Joëlle Elvinger, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er 
ansvarligt for revisionen. "I vores revision vil vi navnlig undersøge, om EU og medlemsstaterne på 
landbrugsområdet gør en passende og effektiv indsats for at anvende og håndhæve principperne 
for bæredygtig anvendelse af denne væsentlige ressource." 

EU's nuværende tilgang til vandforvaltning bygger på vandrammedirektivet fra 2000, som bl.a. 
indførte principper for bæredygtig vandanvendelse. Målet er at forebygge forringelse af 
vandområder og sikre en god kvalitativ og kvantitativ tilstand i alle vandområder i EU.  

Den fælles landbrugspolitik spiller en vigtig rolle i forbindelse med bæredygtig vandanvendelse. 
Den omfatter nogle værktøjer, der kan bidrage til at reducere presset på vandressourcerne, men 
den kan f.eks. også finansiere vandingsinfrastruktur.  
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Hensigten med denne revision om effekten af EU's fælles landbrugspolitik med hensyn til 
bæredygtig vandanvendelse er at bidrage til den fremtidige landbrugspolitik.  

Revisorerne vil undersøge, om EU's politikker fremmer bæredygtig vandanvendelse i landbruget. 
De vil navnlig undersøge: 

o om Europa-Kommissionen har inkluderet principperne om bæredygtig vandanvendelse i 
reglerne under den fælles landbrugspolitik  

o om EU-medlemsstaterne anvender disse principper og giver incitamenter til bæredygtig 
vandanvendelse i landbruget. 

 

 

Bemærkninger til redaktører  

For tre uger siden traf Europa-Kommissionen afgørelse om ikke at revidere vandrammedirektivet, 
som forpligter medlemsstaterne til at sikre, at alle vandområder er i "god tilstand" senest i 2027. 

Den orientering om kommende revision, der offentliggøres i dag, oplyser om en igangværende 
revisionsopgave vedrørende bæredygtig vandanvendelse i EU's landbrug, der forventes afsluttet i 
andet halvår af 2021. Orienteringer om kommende revisioner er baseret på det forberedende 
arbejde, der er udført før en planlagt revisionsopgave, og de skal ikke betragtes som 
revisionsbemærkninger, konklusioner eller anbefalinger. Orienteringen i sin helhed kan fås på 
engelsk på eca.europa.eu. 

I de seneste år har Revisionsretten offentliggjort flere særberetninger om vandrelaterede 
forhold, f.eks. om ørkendannelse, om drikkevandsdirektivet, om eutrofiering i Østersøen og om 
vandkvaliteten i Donaus opland.  

Oplysninger om de foranstaltninger, Revisionsretten har taget på baggrund af covid-19-
pandemien, kan fås her. 

Pressekontakt vedrørende denne orientering 

Vincent Bourgeais - E: vincent.bourgeais@eca.europa.eu 
T: (+352) 4398 47502 / M: (+352) 691 551 502 
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