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DA 

Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 5. juni 2020 

Biodiversiteten på landbrugsarealer fortsætter med at falde trods den 
fælles landbrugspolitiks specifikke foranstaltninger, siger revisorerne 

Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret har den fælles landbrugspolitik ikke 
bidraget til at få vendt den årtier lange nedgang i biodiversiteten, og ifølge samme beretning er 
intensivt landbrug fortsat en væsentlig årsag til tab af biodiversitet. Revisorerne konstaterede 
mangler i EU's biodiversitetsstrategi for 2020 og i dens samordning med den fælles 
landbrugspolitik. Endvidere er Kommissionens beregning af den fælles landbrugspolitiks 
udgifter til biodiversitet upålidelig, og størstedelen af finansieringen under den fælles 
landbrugspolitik har kun en ringe positiv effekt på biodiversiteten. Nogle ordninger under den 
fælles landbrugspolitik har et stort potentiale til at forbedre biodiversiteten, men 
Kommissionen og medlemsstaterne foretrak løsninger med lille effekt.  

Dyre- og plantearternes antal og varietet på landbrugsarealer er gennem mange år faldet i 
Europa. Bestandene af agerlandsfugle og sommerfugle på græsningsarealer - en god indikator for 
ændringer - er faldet med mere end 30 % siden 1990. Intensivt landbrug har medført en nedgang 
i den naturlige vegetations - og som følge heraf også dyrenes - udbredelse og mangfoldighed og 
er fortsat en væsentlig årsag til tab af biodiversitet. 

Kommissionen vedtog i 2011 en strategi for at standse biodiversitetstabet senest i 2020. Den 
forpligtede sig til at øge landbrugets og skovbrugets bidrag til at bevare biodiversiteten og havde 
som mål at skabe en "mærkbar forbedring" af bevaringsstatussen for de arter og levesteder, der 
påvirkes af landbruget. Revisorerne vurderede, om den fælles landbrugspolitik havde bidraget til 
at styrke bevarelsen af biodiversiteten på landbrugsarealer, og i hvor høj grad EU opfyldte sine 
mål, og de besøgte i den forbindelse Cypern, Tyskland, Irland, Polen og Rumænien. 

"Den fælles landbrugspolitik har hidtil ikke formået at modvirke den faldende biodiversitet på 
landbrugsarealerne, og det udgør en alvorlig trussel for både landbruget og miljøet", siger 
Viorel Ștefan, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for beretningen. "Forslaget til 
den fælles landbrugspolitik efter 2020 og 2030-biodiversitetsstrategien har til formål at gøre den 
fælles landbrugspolitik mere tilpasningsdygtig over for udfordringer som biodiversitetstab, 

https://www.eca.europa.eu/


 

2 

 DA 

klimaændringer og generationsskifte, samtidig med at den fortsat skal støtte de europæiske 
landbrugere, så landbrugssektoren kan gøres bæredygtig og konkurrencedygtig". 

Revisorerne konstaterede, at der i EU's biodiversitetsstrategi frem til 2020 ikke var blevet fastsat 
målbare landbrugsmål, hvilket gjorde det vanskeligt at vurdere fremskridt med og resultater af 
de EU-finansierede aktioner. Herudover var der en ringe samordning af EU's politikker og 
strategier vedrørende biodiversitet, hvilket bl.a. havde til følge, at det ikke lykkedes at afhjælpe 
nedgangen i den genetiske mangfoldighed (et delområde inden for biodiversitet). 

De direkte betalinger til bedrifter under den fælles landbrugspolitik tegner sig for ca. 70 % af alle 
EU's landbrugsudgifter, men måden, hvorpå Kommissionen beregner de biodiversitetsrelaterede 
udgifter under den fælles landbrugspolitik, er upålidelig, da den sætter det bidrag, som nogle 
foranstaltninger yder til biodiversiteten, for højt. Desuden har de direkte betalinger kun en 
begrænset eller ukendt effekt på landbrugsarealernes biodiversitet. Selv om nogle krav 
vedrørende de direkte betalinger, navnlig kravene under "forgrønnelsesordningen" og 
"krydsoverensstemmelsesordningen", har potentiale til at forbedre biodiversiteten, har 
Kommissionen og medlemsstaterne foretrukket løsninger med lille effekt såsom efterafgrøder 
eller kvælstofbindende afgrøder. Revisorerne konstaterede endvidere, at 
krydsoverensstemmelsessanktionsordningen ikke havde nogen tydelig effekt på biodiversiteten 
på landbrugsarealer, og at forgrønnelsesordningens potentiale ikke var tilstrækkeligt udviklet. 

Landdistriktsudviklingsprogrammerne har større potentiale med hensyn til biodiversitet end de 
direkte betalinger, navnlig de programmer, der støtter miljøvenlige landbrugsmetoder, der ligger 
ud over de relevante retlige forpligtelser. Medlemsstaterne anvender dog sjældent 
foranstaltninger med stor effekt, såsom resultatbaserede ordninger, i stedet for de mindre 
krævende og mindre gunstige ("lysegrønne") foranstaltninger, der er mere populære blandt 
landbrugerne.  
 
Revisorerne anbefaler, at Kommissionen forbedrer samordningen af 2030-
biodiversitetsstrategien, øger de direkte betalingers og landdistriktsudviklingens bidrag til 
biodiversiteten på landbrugsarealer, beregner budgetudgifterne mere nøjagtigt og udvikler 
pålidelige indikatorer til vurdering af den fælles landbrugspolitiks effekt. 

Bemærkninger til redaktører 

Biodiversitet på landbrugsarealer vedrører vilde dyr (dvs. ikke husdyr) som f.eks. små pattedyr, 
fugle og insekter samt naturlig vegetation og liv under jordoverfladen på græsarealer, agerjord og 
arealer med permanente afgrøder. 

EU's rolle med hensyn til at beskytte biodiversiteten er afgørende, eftersom EU fastsætter 
miljønormer og medfinansierer de fleste af medlemsstaternes landbrugsudgifter. Kommissionen 
planlagde i perioden 2014-2020 at bruge 86 milliarder euro (ca. 8 % af EU's langsigtede budget) 
på biodiversitet, herunder 66 milliarder euro fra den fælles landbrugspolitik. Både EU og 
medlemsstaterne underskrev i 1990'erne FN's konvention om den biologiske mangfoldighed og 
forpligtede sig i 2010 på "Aichimålene" for 2020. I januar 2020 klassificerede Det 
Verdensøkonomiske Forum biodiversitetstabet som en af de fem største trusler, som verden står 
over for, både hvad angår sandsynlighed og virkning. Kommissionen offentliggjorde i maj 2020 sin 
EU-biodiversitetsstrategi frem til 2030. 
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Revisionsretten offentliggør særberetning nr. 13/2020 "Biodiversitet på landbrugsarealer: Den 
fælles landbrugspolitiks bidrag har ikke standset nedgangen" på verdens miljødag, i hvilken 
forbindelse også biodiversiteten fejres. Beretningen kan fås på dens websted (eca.europa.eu) på 
23 EU-sprog. Revisionsretten har tidligere offentliggjort beretninger om pesticider, Natura 2000 
og forgrønnelsesordningen under den fælles landbrugspolitik. Den vil desuden beskæftige sig 
med biodiversitet i sin næste udgave af ECA Journal og inden længe offentliggøre en beretning 
om bestøvere. 

Pressekontakt vedrørende denne beretning: Damijan Fišer  

E: damijan.fiser@eca.europa.eu  T: (+352) 4398 45 510  M: (+352) 621 55 22 24 

 
Foranstaltninger, Revisionsretten har taget på baggrund af covid-19-pandemien 

Den Europæiske Revisionsret har taget de nødvendige skridt til fortsat at kunne udføre effektiv 
offentlig revision i EU og udarbejde rettidige revisionsberetninger, udtalelser og analyser under 
covid-19-pandemien, så vidt det er muligt i disse udfordrende tider. Al vores taknemmelighed 
går samtidig til dem, der arbejder for at redde liv og bekæmpe pandemien i Luxembourg, EU 
og resten af verden. Vi er desuden fortsat fast besluttede på at støtte den luxembourgske 
regerings politik om at beskytte folkesundheden. Vi afbøder virkningerne af den aktuelle 
sundhedskrise for vores ansatte og har truffet forholdsregler for at minimere risikoen for dem 
og deres familier. 
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