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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 15. juni 2018 

 
 

Revisorerne offentliggør baggrundspapir om ørkendannelse i EU 

Den Europæiske Revisionsret har i dag offentliggjort et baggrundspapir om ørkendannelse i EU - dvs. det 
fænomen at jord tørrer ud og forringes. Baggrundspapirer er tænkt som en informationskilde for 
personer med interesse i de undersøgte politikker og/eller programmer. Dette baggrundspapir 
offentliggøres i forbindelse med FN's verdensdag for bekæmpelse af ørkendannelse søndag den 17. juni.  

Revisorerne er ved at undersøge, om risikoen for ørkendannelse i EU håndteres effektivt og produktivt. 
Med udgangspunkt i materiale indsamlet under forberedelsen af revisionen beskriver revisorerne i 
baggrundspapiret de vigtigste årsager til og virkninger af ørkendannelse samt de aktuelle fremskrivninger 
af, hvordan udviklingen i Den Europæiske Union kan blive i de kommende årtier. Papiret indeholder 
oplysninger om de forebyggende og genoprettende foranstaltninger, der kan træffes. Det forklarer også, 
hvordan EU adresserer aspekter vedrørende ørkendannelse i forskellige strategidokumenter og på 
forskellige politikområder, og hvilke EU-finansieringsprogrammer der støtter aktioner til bekæmpelse af 
ørkendannelse. 

Revisionsberetningen forventes offentliggjort i slutningen af 2018. En revision om risikostyring i forbindelse 
med oversvømmelser i EU forventes ligeledes offentliggjort senere i år. 

Bemærkninger til redaktører 

Ørkendannelse defineres i FN's konvention om bekæmpelse af ørkendannelse (UNCCD) som "forringelse af 
jorden i aride, semi-aride og tørre subhumide områder som følge af forskellige faktorer, herunder 
klimavariationer og menneskelige aktiviteter". Ørkendannelse er resultat af, men også årsag til, 
klimaændringer. Den kan også skyldes ubæredygtige arealforvaltningsmetoder. Den forstærker 
klimaændringerne, idet jord, der har været udsat for ørkendannelse, mister sin evne til at lagre kulstof og 
dermed kan absorbere lavere mængder af drivhusgasser. 

Indtil videre har 13 EU-medlemsstater over for UNCCD erklæret sig ramt af ørkendannelse. Revisorerne har 
aflagt besøg i fem af disse medlemsstater: Rumænien, Cypern, Italien, Spanien og Portugal. 

På verdensdagen for bekæmpelse af ørkendannelse den 17. juni fokuseres der på bæredygtige 
arealforvaltningsmetoder som middel til at genoprette økonomier, skabe job og revitalisere samfund. 
Denne verdensdag blev indført af FN's Generalforsamling for 23 år siden for at skabe opmærksomhed om 
globale og nationale aktioner til bekæmpelse af ørkendannelse, jordforringelse og tørke. 

Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets 
baggrundspapir. Baggrundspapiret i sin helhed kan fås på www.eca.europa.eu 
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