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Pressmeddelande 
Luxemburg den 21 juni 2021 

EU:s jordbruksutgifter har inte 
gjort jordbruket mer 
klimatvänligt 
Jordbruksstöd från EU som ska användas för klimatåtgärder har inte bidragit till att jordbrukets 
växthusgasutsläpp minskat, enligt en särskild rapport från Europeiska revisionsrätten. Även om 
en fjärdedel av EU:s utgifter för jordbruk 2014–2020 – över 100 miljarder euro – öronmärktes till 
klimatförändringarna, har växthusgasutsläppen från jordbruket inte minskat sedan 2010. Det 
beror på att de flesta av de åtgärder som stöds av den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 
har liten potential att begränsa klimatförändringarna och att GJP inte ger incitament till att 
använda ändamålsenliga klimatvänliga metoder. 

”EU:s roll i att begränsa klimatförändringarna inom jordbrukssektorn är avgörande, eftersom EU 
fastställer miljönormer och medfinansierar merparten av medlemsstaternas jordbruksutgifter”, 
säger Viorel Ștefan, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Vi 
räknar med att våra iakttagelser kommer att vara till nytta mot bakgrund av EU:s mål att bli 
klimatneutralt senast 2050. Den nya gemensamma jordbrukspolitiken bör vara mer inriktad på att 
minska jordbruksutsläppen och mer ansvarsfull och öppen i fråga om dess bidrag till att begränsa 
klimatförändringarna.” 
Revisorerna undersökte om GJP 2014–2020 stödde metoder för att begränsa klimatförändringarna 
med potential att minska utsläppen av växthusgaser från tre huvudsakliga källor: djurhållning,  
konstgödsel och stallgödsel samt markanvändning (åkermark och gräsmark). De analyserade även 
om GJP gav bättre incitament till att använda ändamålsenliga begränsningsmetoder under 
perioden 2014–2020 jämfört med perioden 2007–2013.  

Utsläppen från djurhållning står för omkring hälften av jordbrukets utsläpp och de har inte minskat 
sedan 2010. Dessa utsläpp har direkt koppling till hur stor djurbesättningen är, och nötkreatur 
orsakar två tredjedelar av dem. Tar man dessutom hänsyn till de utsläpp som är kopplade till 
foderproduktion (inklusive import) blir andelen utsläpp från djurhållning ännu större. GJP avser 
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dock inte att begränsa antalet djur i djurbesättningarna och erbjuder heller inte incitament för att 
minska dem. En av GJP:s marknadsåtgärder är att främja animaliska produkter, vars konsumtion 
inte har minskat sedan 2014. Denna åtgärd bidrar till att upprätthålla växthusgasutsläppen snarare 
än att minska dem.  

Utsläpp från konstgödsel och stallgödsel, vilka står för nästan en tredjedel av jordbrukets utsläpp, 
ökade mellan 2010 och 2018. GJP har gett stöd till metoder som kan minska användningen av 
gödselmedel, exempelvis ekologiskt jordbruk och odling av trindsädesslag. Dessa metoder har dock 
inte någon tydlig inverkan på växthusgasutsläppen, enligt revisorerna. Däremot gavs små medel 
till metoder som bevisligen är mer ändamålsenliga, såsom metoder för precisionsjordbruk där 
användningen av gödselmedel anpassas till grödornas behov.  

GJP stöder klimatvänliga metoder, till exempel genom att betala jordbrukare som odlar på 
dränerad torvmark, som utgör mindre än 2 % av EU:s jordbruksmark men som orsakar 20 % av 
jordbrukets växthusgasutsläpp i EU. Landsbygdsutvecklingsmedel kunde ha använts för att 
återställa dessa dränerade torvmarker, men det skedde sällan. GJP-stöd till åtgärder för 
koldioxidbindning, till exempel beskogning, skogsjordbruk och omställning av åkermark till 
gräsmark, har inte ökat jämfört med perioden 2007–2013. EU:s lagstiftning tillämpar för 
närvarande inte principen om att förorenaren betalar på växthusgasutsläpp från jordbruket. 

Slutligen konstaterar revisorerna att reglerna om tvärvillkor eller åtgärderna för 
landsbygdsutveckling inte hade ändrats i någon större utsträckning jämfört med den tidigare 
perioden, trots EU:s höjda klimatambitioner. Även om miljöanpassningssystemet syftade till att 
stärka GJP:s miljöresultat gav det inte jordbrukarna incitament att införa ändamålsenliga 
klimatvänliga åtgärder, och dess inverkan på klimatet har endast varit marginell. 

Bakgrundsinformation  

Livsmedelsproduktionen står för 26 % av de globala växthusgasutsläppen, och jordbruket – särskilt 
djurhållningssektorn – står för merparten av dessa utsläpp.  
EU:s gemensamma jordbrukspolitik 2021–2027, som kommer att omfatta finansiering på omkring 
387 miljarder euro, håller på att förhandlas på EU-nivå. När de nya bestämmelserna har antagits 
kommer medlemsstaterna att genomföra dem genom så kallade strategiska GJP-planer som 
utformas på nationell nivå och övervakas av Europeiska kommissionen. Enligt de nuvarande 
bestämmelserna bestämmer varje medlemsstat om dess jordbrukssektor ska bidra till att minska 
jordbruksutsläppen eller inte. 
Särskild rapport 16/2021 Den gemensamma jordbrukspolitiken och klimatet: hälften av EU:s 
klimatutgifter, men jordbrukets utsläpp minskar inte finns på revisionsrättens webbplats 
(eca.europa.eu).  
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