Nyhedsbrev – Maj 2018
Markvanding
Vandingsmaskinerne kører i døgndrift, hvor det
er muligt.
Ved du på nuværende tidspunkt, at din
nuværende tilladelse er for lille til at række
vandingssæsonen ud, så er det nu, du skal søge
om mere vand.
Vi har ringet rundt til kommunerne i vores
område, og indtrykket er, at man vil gøre alt for at
foretage en hurtig sagsbehandling, hvis du søger
om mere vand.
Herfra gør vi hvad vi kan, for at få kommunerne
til at udvise størst mulig fleksibilitet.
Der er desværre ingen umiddelbare dispensationsmuligheder, så der skal vurderes på, om der er
mulighed for, at give mere vand i det enkelte tilfælde.
Det er især boringens afstand til vandløb og/eller våd § 3 beskyttet natur samt boringens dybde,
der er afgørende for, om der kan tillades et større vandforbrug.
Har du brug for hjælp til ansøgningen kan du kontakte SAGRO, hvor Vivi Ernstsen tlf. 76 60 21 95
vil være behjælpelige.
Fra Billund, Vejen og Vejle Kommuner har vi fået følgende bemærkninger omkring
løsningsmuligheder.
Hvis det viser sig, at landmændenes markvandingstilladelser ikke er tilstrækkelige, grundet den
specielle vejrsituation vi har pt.
Vi har vurderet sagen, og idet det kan udvikle sig til en undtagelsessituation, kan vi umiddelbart
midlertidigt (i 2018) tildele mere vand, såfremt det ikke medfører en uacceptabel påvirkning af NBL
§ 3 arealer, Natura2000- områder, forurenede arealer osv.
Boringer beliggende i et overudnyttet opland vil ikke kunne tildeles mere vand.
Vi kan ikke meddele en generel udvidelse til alle markvandingsanlæg. Det vil være i modstrid med
lovgivningen omkring en konkret og individuel vurdering, baseret en konkret ansøgning og
sagsbehandling.
Vandmængde
 Normalt tildeles 750-1.000 m3/ha afhængig af jordbundstype. Denne tildeling vil vi kunne
med øge op til 1.000 - 1.500 m3/ha.
 For anlæg der allerede har en tildelt vandmængde på 1.000-1.500 m3/ha, vil vi kunne øge
vandmængden op til 1.500-2.000 m3/ha.
 For alle andre situationer vil vi vurdere individuelt.
Kriterier og ansøgning
For at få så smidig og hurtig sagsbehandling som muligt, er det vigtigt, at det indsendte
ansøgningsmateriale er udfyldt fyldestgørende og de relevante bilag vedlagt. Derudover skal der
som noget ekstra, indsendes fotodokumentation af de boringer ansøgningen omfatter.
Ansøger skal derudover dokumentere, at de har opbrugt en væsentlig del af deres
indvindingstilladelse (75 – 80 % af den tilladte vandmængde på ansøgningstidspunktet).

Afgørelsen
 Tilladelsen vil blive givet som tillæg til eksisterende tilladelse – kun er gældende for i år
(2018).
 Afgørelsen vil kunne påklages både af ansøger, men også af Danmarks
Naturfredningsforening m.fl.
Hvis vi modtager ansøgninger om den mulige ekstra vandmængde, vil vi bestræbe os på, at
foretage en hurtig sagsbehandling.
Billund kommune:
Her er det sagsbehandlerne Søren Hovgaard, tlf. 79 72 70 98 sho@billund.dk og Line Marie
Madsen tlf. 79 72 70 96 lmm@billund.dk der arbejder med markvanding
Vejen kommune:
Her er det sagsbehandlerne Bodil Petersen tlf.79 96 62 54 BOPE@vejen.dk og Iben K. Nilsson tlf.
79 96 62 73 IKN@vejen.dk der arbejder med markvanding
Vejle kommune skriver
I Vejle Kommune er der 670 landmænd med tilladelse til markvanding. De har typisk tilladelse til at
vande med 1.000 kubikmeter vand pr. hektar årligt. Normalt er det sjældent, at en landmand
udnytter hele sin tilladelse. Derfor har de fleste også mulighed for at vande mere i år med deres
eksisterende tilladelse, end de normalt gør. Men nogle landmænd har allerede brugt rigtigt meget
af det vand, de har tilladelse til at sprede på markerne, og de har behov for en tilladelse til at
sprede mere vand.
Vejle Kommune kan godt give de hårdest trængte landmænd midlertidige tilladelser til at vande
ekstra meget i denne sommer. En midlertidig tilladelse vil i hvert enkelt tilfælde bero på en
vurdering. Vi ser på landmandens reelle behov, og vi vurderer, om den ekstra indvinding kan
påvirke omgivelserne negativt - f.eks. drikkevandsboringer, naturen og miljøet.
Hvis en landmand kan se, at han allerede nu nærmer sig den mængde vand, han har tilladelse til
at vande med, kan han derfor kontakte Landbrug & Vand hos Teknik & Miljø i Vejle Kommune og
søge om midlertidig forøgelse af sin tilladelse for 2018. Men det er vigtigt, at landmanden kan
dokumentere, at han har et reelt behov. Det vil sige, at han skal have aflæst sin måler inden
henvendelsen. Han skal samtidig have et realistisk bud på, hvor meget vand der er behov for i
resten af markvandingssæsonen.

Jeg håber at du kan bruges disse informationer, der forhåbentligt kan være med til at redde
hovedparten af dine afgrøder.
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