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Luxembourg, den 18. december 2018

Bekæmpelse af ørkendannelse i EU: De hidtil trufne
foranstaltninger mangler sammenhæng, advarer
revisorerne
Ifølge en ny særberetning fra Den Europæiske Revisionsret har Europa-Kommissionen ikke et klart billede
af de udfordringer, som de stigende trusler fra ørkendannelse og jordbundsforringelse udgør i EU. De
foranstaltninger, som Kommissionen og medlemsstaterne har truffet indtil nu for at bekæmpe
ørkendannelse, har begrænset sammenhæng, siger revisorerne, og Kommissionen har ikke vurderet
fremskridt hen imod sit mål om at opnå neutralitet med hensyn til jordbundsforringelse i 2030.
Ørkendannelse er menneske- og klimarelaterede processer, som resulterer i problemer, der påvirker tørre
områder, f.eks. lavere fødevareproduktion, ufrugtbar jord, reducering af jordens naturlige modstandskraft og
forringet vandkvalitet. Prognoser for klimaforandringer i Europa viser, at risikoen for ørkendannelse stiger.
Der findes allerede varme halvørkener i det sydlige Europa, og fænomenet breder sig mod nord.
Ørkendannelse er en konsekvens af men også en årsag til klimaændringer: Ved jordbundsforringelse udledes
der drivhusgasser, og forringet jordbund har en lavere kapacitet til at lagre kulstof.
13 EU-medlemsstater har under De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af ørkendannelse
erklæret, at de er berørt af ørkendannelse. I 2015 forpligtede EU og medlemsstaterne sig til at stræbe efter at
opnå neutralitet med hensyn til jordbundsforringelse i EU i 2030.
Revisorerne besøgte fem EU-medlemsstater, som er berørt af ørkendannelse: Spanien, Italien, Cypern,
Portugal og Rumænien, og undersøgte, om risikoen for ørkendannelse i EU blev adresseret effektivt og
produktivt.
De konstaterede, at ørkendannelse og jordbundsforringelse er aktuelle og stigende trusler i EU, men at
Kommissionen ikke har et klart billede af udfordringerne, og at de trufne foranstaltninger til at bekæmpe
ørkendannelse har begrænset sammenhæng.
"Vi er vidne til flere tørker, mere tørhed og større risiko for ørkendannelse på grund af klimaændringer i EU",
siger Phil Wynn Owen, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen.
"Ørkendannelsen kan forårsage fattigdom, sundhedsproblemer på grund af flyvestøv og tab af biodiversitet.
Den kan desuden have demografiske og økonomiske konsekvenser, hvor mennesker tvinges til at flytte fra
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ramte områder. Som revisorer har vi et ansvar for at gøre opmærksom på sådanne risici, som kan lægge et
stigende pres på de offentlige budgetter, både i EU og i medlemsstaterne."
Der er ingen strategi på EU-plan vedrørende ørkendannelse og jordbundsforringelse, siger revisorerne. I
stedet er der forskellige strategier, handlingsplaner og udgiftsprogrammer, f.eks. den fælles landbrugspolitik,
EU's skovstrategi og EU's strategi for tilpasning til klimaændringer, der er relevante for bekæmpelse af
ørkendannelse, men som ikke fokuserer på dette problem.
EU-projekterne vedrørende ørkendannelse er også fordelt på forskellige politikområder – udvikling af
landdistrikter, miljø- og klimatiltag, forskning og regionalpolitik. De kan have en positiv indvirkning på
bekæmpelsen af ørkendannelse, men der er visse bekymringer for så vidt angår deres levedygtighed på lang
sigt.
Kommissionen og medlemsstaterne indsamler data om forskellige faktorer med indvirkning på ørkendannelse
og jordbundsforringelse. Men der er ikke foretaget en fuldstændig vurdering af jordbundsforringelse på EUplan, og der ikke vedtaget en metode til, hvordan det skal gøres. Koordineringen mellem medlemsstaterne
har været begrænset, og Kommissionen har ikke givet praktisk vejledning. Kommissionen har ikke vurderet
fremskridt hen imod opfyldelse af forpligtelsen om at stræbe efter at opnå neutralitet med hensyn til
jordbundsforringelse i EU i 2030.
Revisorerne anbefaler, at Kommissionen:
-

etablerer en metode til at vurdere omfanget af ørkendannelse og jordbundsforringelse i EU, og med
udgangspunkt i heri løbende analyserer og fremlægger de relevante data

-

vurderer egnetheden af de nuværende retlige rammer for bæredygtig udnyttelse af jordbunden i EU,
herunder tackling af ørkendannelse og jordbundsforringelse.

-

yderligere uddyber, hvordan EU's forpligtelse om neutralitet med hensyn til jordbundsforringelse vil
blive opnået i 2030, og rapporterer om status regelmæssigt

-

tilvejebringer vejledning til medlemsstaterne om bevarelse af jordbund og opnåelse af neutralitet
med hensyn til jordbundsforringelse i EU, herunder formidling af god praksis

-

på medlemsstaternes anmodning yder dem teknisk bistand med henblik på udarbejdelse af nationale
handlingsplaner for opnåelse af neutralitet med hensyn til jordbundsforringelse i 2030.

Bemærkninger til redaktører
De 13 EU-medlemsstater, som under De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af ørkendannelse
har erklæret, at de er berørt af ørkendannelse, er: Bulgarien, Grækenland, Spanien, Kroatien, Italien, Cypern,
Letland, Ungarn, Malta, Portugal, Rumænien, Slovenien og Slovakiet.
Revisionsretten præsenterer sine særberetninger for Europa-Parlamentet og EU-Rådet samt for andre
interessenter såsom de nationale parlamenter, aktører i erhvervslivet og repræsentanter for
civilsamfundet. Langt hovedparten af de anbefalinger, vi fremsætter i vores særberetninger, bliver
gennemført i praksis. Den høje gennemførelsesgrad viser, at vores arbejde kommer EU's borgere til gode.
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Særberetning nr. 33/2018: "Bekæmpelse af ørkendannelse i EU: En stigende trussel, der kræver en større
indsats" foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog.
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