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Revisorerne undersøger EU's strategi for bekæmpelse af
ørkendannelse
Den Europæiske Revisionsret (Revisionsretten) er i gang med en revision vedrørende EU's
strategiske rammer for bekæmpelse af ørkendannelse - hvor tidligere frugtbar jord bliver
stadig mere tør og uproduktiv. Revisorerne vil undersøge, om risikoen for ørkendannelse i EU
håndteres effektivt og produktivt.
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.
"Ørkendannelse kan føre til mindsket fødevareproduktion, ufrugtbar jord og en forringelse af
jordens naturlige modstandsdygtighed og evne til at lagre kulstof," siger Phil Wynn Owen, det
medlem af Revisionsretten, som er ansvarligt for beretningen. "Disse kan igen forårsage
fattigdom, forværrede sundhedsproblemer på grund af flyvestøv og et fald i biodiversitet. Den kan
resultere i tab af eksistensgrundlag, hvilket kan drive dem, der rammes, til at migrere."
Jorderosion kombineret med vandmangel og højere temperaturer, der øger fordampningen, øger
risikoen for ørkendannelse yderligere. Denne situation er alvorligst i en stor del af Spanien, det
sydlige Portugal, Syditalien, det sydøstlige Grækenland, Cypern og de områder i Bulgarien og
Rumænien, der grænser op til Sortehavet. Forskning viser, at op til 44 % af Spanien, 33 % af
Portugal og næsten 20 % af Grækenland og Italien har en høj risiko for jorderosion. Ifølge Cyperns
nationale handlingsprogram til bekæmpelse af ørkendannelse er 57 % af området i en kritisk
situation for så vidt angår risikoen for ørkendannelse.
EU-finansieringen til projekter til bekæmpelse af ørkendannelse kommer fra flere forskellige
kilder, såsom Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, LIFE-programmet
og EU's forskningsprogrammer.
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Indtil videre har 13 EU-medlemsstater over for UNCCD erklæret sig ramt af ørkendannelse.
Revisorerne aflægger besøg i fem af disse medlemsstater: Rumænien, Cypern, Italien, Spanien og
Portugal.
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
De 13 medlemsstater, som indtil nu over for UNCCD har erklæret sig ramt af ørkendannelser, er
Bulgarien, Kroatien, Cypern, Grækenland, Ungarn, Italien, Letland, Malta, Portugal, Rumænien,
Slovakiet, Slovenien og Spanien.
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