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EU's politikker sikrer ikke, at
landbrugerne ikke overforbruger
vand
Ifølge en særberetning, som Den Europæiske Revisionsret offentliggør i dag, sikrer EU's
politikker ikke, at landbrugerne anvender vand på en bæredygtig måde. Landbruget har en
væsentlig og ubestridelig indvirkning på vandressourcerne. Men landbrugerne nyder godt af
for mange undtagelser fra EU's vandpolitik, og det vanskeliggør indsatsen for at sikre en
forsvarlig vandanvendelse. Hertil kommer, at EU's landbrugspolitik fremmer og alt for ofte
støtter en øget frem for en mere effektiv vandanvendelse.
Landbrugerne er storforbrugere af ferskvand - landbruget tegner sig for en fjerdedel af al
vandindvinding i EU. Landbrugets aktiviteter indvirker både på vandkvaliteten (f.eks. forurening
fra gødning eller pesticider) og vandmængden. EU's nuværende tilgang til vandforvaltning bygger
på vandrammedirektivet fra 2000, som indførte politikker for bæredygtig vandanvendelse. Det
fastsætter et mål for opnåelse af en god kvantitativ tilstand i alle vandområder i EU. Den fælles
landbrugspolitik spiller også en vigtig rolle i forbindelse med bæredygtig vandanvendelse. Den
omfatter værktøjer, der kan bidrage til at reducere presset på vandressourcerne, f.eks.
betalinger, der sammenkobles med grønnere metoder, og finansiering af mere effektiv
kunstvandingsinfrastruktur.
"Vand er en begrænset ressource, og EU's landbrugs fremtid afhænger i høj grad af, hvor effektivt
og bæredygtigt landbrugerne anvender det," siger Joëlle Elvinger, det medlem af Den Europæiske
Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen. "Indtil videre har EU's politikker dog ikke bidraget
nok til at mindske landbrugets indvirkning på vandressourcerne."
Vandrammedirektivet indeholder beskyttelsesforanstaltninger mod ikkebæredygtig
vandanvendelse. Men medlemsstaterne indrømmer landbruget en lang række undtagelser,
hvormed der gives tilladelse til vandindvinding. Revisorerne konstaterede, at landbrugerne
indrømmes sådanne undtagelser med rund hånd, herunder i områder med vandstress.
Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets særberetning. Beretningen i sin
helhed kan fås på eca.europa.eu.
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Samtidig anvender nogle nationale myndigheder sjældent sanktioner, når de afslører ulovlig
vandanvendelse. I henhold til vandrammedirektivet skal medlemsstaterne også tilslutte sig
princippet om, at forureneren betaler. Men vand er stadig billigere, når det anvendes til
landbrug, og mange medlemsstater får ikke dækket omkostningerne ved forsyningspligtydelser
i landbruget, sådan som de gør i andre sektorer. Revisorerne påpeger, at landbrugerne ofte
ikke faktureres for den faktiske mængde vand, de bruger.
Under den fælles landbrugspolitik er EU-støtten til landbrugere sjældent betinget af, at de
overholder forpligtelser til effektiv vandanvendelse. Nogle betalinger støtter vandintensive
afgrøder som ris, nødder, frugt og grøntsager, uden at der sættes geografiske begrænsninger,
hvilket betyder, at støtten også ydes i områder med vandstress. Revisorerne bemærker desuden,
at krydsoverensstemmelsesmekanismen under den fælles landbrugspolitik (dvs. betalinger
betinget af visse miljøforpligtelser) næsten ikke har nogen effekt. Kravene gælder ikke for alle
landbrugere, og desuden foretager medlemsstaterne ikke tilstrækkelig - og ordentlig - kontrol til
reelt at modvirke ikkebæredygtig vandanvendelse.
Ud over de direkte betalinger finansierer den fælles landbrugspolitik også landbrugeres
investeringer eller landbrugsmetoder som vandbindingsforanstaltninger. Disse kan have en
positiv indvirkning på vandforbruget. Men landbrugerne udnytter sjældent denne mulighed, og
programmerne for udvikling af landdistrikter støtter sjældent infrastruktur til genbrug af vand.
Modernisering af eksisterende kunstvandingssystemer fører desuden ikke altid til
vandbesparelser, da det sparede vand kan anvendes til mere vandintensive afgrøder eller
kunstvanding over et større område. Tilsvarende vil etablering af ny infrastruktur, der udvider det
kunstvandede område, sandsynligvis øge presset på ferskvandsressourcerne. Alt i alt har EU
ganske givet finansieret bedrifter og projekter, der underminerer bæredygtig vandanvendelse,
siger revisorerne.

Baggrundsoplysninger
Særberetning nr. 20/2021 "Bæredygtig vandanvendelse i landbruget: Midler under den fælles
landbrugspolitik vil nok snarere fremme en øget end en mere effektiv vandanvendelse" foreligger
på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog.
Revisionsretten har for nylig udsendt beretninger om beslægtede emner, der vedrørte landbrug
og klimaændringer, biodiversitet på landbrugsarealer, pesticidanvendelse og princippet om, at
forureneren betaler. I begyndelsen af oktober vil den også offentliggøre en beretning om
biodiversiteten i EU's skove.
Revisionsretten præsenterer sine særberetninger for Europa-Parlamentet og EU-Rådet samt for
andre interessenter såsom de nationale parlamenter, aktører i erhvervslivet og repræsentanter
for civilsamfundet. Langt hovedparten af de anbefalinger, den fremsætter i sine særberetninger,
bliver gennemført i praksis.
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