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Revisorerna offentliggör ett bakgrundsdokument om 
ökenspridning i EU 

Europeiska revisionsrätten har i dag offentliggjort ett bakgrundsdokument om ökenspridning i EU som 
innebär att mark blir allt torrare och förstörs. Bakgrundsdokument är en källa till information för dem 
som är intresserade av den politik och/eller de program som granskas. Bakgrundsdokumentet 
offentliggörs söndagen den 17 juni som är FN:s internationella dag för bekämpning av ökenspridning.  

Revisorerna undersöker för närvarande om risken för ökenspridning i EU hanteras ändamålsenligt och 
effektivt. Baserat på material som vi samlade in under föreberedelserna av revisionen beskriver vi i 
bakgrundsdokumentet ökenspridningens viktigaste orsaker och följder samt aktuella prognoser för hur den 
kan komma att utvecklas i EU de närmaste årtiondena. Dokumentet innehåller information om de 
förebyggande och återställande åtgärder som kan vidtas. Det förklarar också hur aspekter av 
ökenspridningen hanteras enligt EU:s olika strategiska dokument och politikområden och vilka EU-
finansieringsprogram som stöder åtgärder mot ökenspridning. 

Granskningsrapporten ska enligt planerna offentliggöras i slutet av 2018. Vi planerar också att offentliggöra 
en rapport senare i år om en revision av en närliggande fråga, nämligen hur översvämningsrisker hanteras i 
EU. 

Meddelande till redaktörer 

I Förenta nationernas konvention för bekämpning av ökenspridning (UNCCD) definieras ökenspridning som 
markförstöring i torra, halvtorra och mindre fuktiga områden som orsakas av flera faktorer, bland dem 
klimatförändringar och mänskliga aktiviteter. Ökenspridning är ett resultat av, men även en orsak till, 
klimatförändring. Den orsakas även av ohållbara markförvaltningsmetoder. Den förstärker 
klimatförändringen genom att mark som förvandlats till öken tappar sin förmåga att lagra kol så att mindre 
volymer växthusgaser kan absorberas. 

Hittills har tretton EU-medlemsstater deklarerat till UNCCD att de påverkas av ökenspridning. Revisorerna 
har besökt fem av dem: Rumänien, Cypern, Italien, Spanien och Portugal. 

Den internationella dagen för bekämpning av ökenspridning infaller den 17 juni och kommer att ha fokus 
på hållbar markförvaltning som ett sätt att blåsa nytt liv i ekonomier, skapa jobb och återuppliva 
samhällen. Dagen infördes av FN:s generalförsamling för 23 år sedan för att öka medvetenheten om de 
globala och nationella åtgärderna mot ökenspridning, markförsämring och torka. 

Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens 
bakgrundsdokument. Hela dokumentet finns på www.eca.europa.eu. 

https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/ecadefault.aspx
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