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Luxemburg den 31 januari 2018

Revisorerna granskar EU:s strategi för bekämpning av
ökenspridning
Europeiska revisionsrätten arbetar just nu med en revision av EU:s strategiska ram för
bekämpning av ökenspridning – när mark som har varit bördig blir allt mer torr och ofruktbar.
Revisorerna kommer att undersöka om risken för ökenspridning i EU hanteras ändamålsenligt
och effektivt.
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.
"Ökenspridning kan leda till lägre livsmedelsproduktion, ofruktbar jord och en minskning av
markens naturliga motståndskraft och förmåga att lagra kol”, säger Phil Wynn Owen, den
ledamot av revisionsrätten som ansvarar för revisionen. ”Det kan i sin tur orsaka fattigdom,
ökade hälsoproblem på grund av stoft som blåser med vinden och förlust av biologisk mångfald.
Den kan leda till sämre försörjningsmöjligheter, vilket kan göra att de personer som påverkas
migrerar.”
Markerosion, i kombination med vattenbrist och högre temperaturer som ökar avdunstningen,
ökar riskerna för ökenspridning ytterligare. Situationen är allvarligast i en stor del av Spanien,
södra Portugal, södra Italien, sydöstra Grekland och i de områden av Bulgarien och Rumänien
som gränsar till Svarta havet. Forskning tyder på att risken för markerosion är mycket stor i som
mycket som 44 % av Spanien, 33 % av Portugal och nästan 20 % av Grekland och Italien. Enligt
Cyperns nationella åtgärdsprogram för bekämpning av ökenspridning är 57 % av territoriet i ett
kritiskt läge i fråga om risken för ökenspridning.
EU:s finansiering till ökenspridningsprojekt kommer från många olika källor, såsom Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Life-programmet och EU:s forskningsprogram.
Hittills har tretton EU-medlemsstater deklarerat till UNCCD att de påverkas av ökenspridning.
Revisorerna besöker fem av dem: Rumänien, Cypern, Italien, Spanien och Portugal.
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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
De tretton medlemsstater som hittills har deklarerat till UNCCD att de påverkas av ökenspridning
är Bulgarien, Kroatien, Cypern, Grekland, Ungern, Italien, Lettland, Malta, Portugal, Rumänien,
Slovakien, Slovenien och Spanien.
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