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Markvanding - 4 mio. m3 vand bliver ikke brugt i Esbjerg Kommune 
Vi oplever flere og flere få afslag på mere vand eller tilladelser til nye boringer, da 
der for området er givet tilladelser til de maksimale mængder, området kan bære. 
Vi har en fælles udfordring, da mange vandingstilladelser ikke bliver udnyttet 
I Esbjerg Kommune er der 911 aktive markvandingsboringer – disse boringer har en 
samlet vandindvindingstilladelse på 21.506.350 m3. 
I 2018 er der indvundet 13.871.619 m3 til markvanding fordelt på 626 boringer – det 
betyder at der er 285 markvandingsboringer der ikke blev benyttet. Disse 285 borin-
ger har en samlet tilladt vandmængde på 4.087.200 m3 

Det er ikke sikkert, at alle boringerne skal sløjfes, men vi har behov for at få problemet drøftet -  
det er surt at få nej, når vi ved, der er meget vand, der ikke bliver brugt. 
. 
72 km Faunastriber i Sydvest Jysk Landboforening – godt gået 
For 4 år siden, var der nogle af vores naboforeninger, der startede med at etablere 
Faunastriber. Sammen med Esbjerg og Varde kommuner aftalte vi i foråret såning 
af Faunastriber i vores område. Uden sammenligning er vi med 72 km. Faunastri-
ber den landboforening, der har etableret de fleste km. i 2018 – tak og tillykke med 
indsatsen. 

 
Holme Å genskabes 
Finansieringen er nu på plads, så 12 km af Holme Å kan genoprettes i åens naturlige slyngninger – pris 
27,5 mio. Siden det meste af vandet fra Holme Å i 1920’erne blev dirigeret over i en kanal og brugt som 
vandkraft til el produktion på Karlsgårdeværket, har Holme Å været en skygge af sig selv. 
Genopretningen bliver den største samlede danske genopretning af sin art i de seneste 15 år. Der er ned-
sat en arbejdsgruppe, som har lavet et stort stykke arbejde for at komme hertil med projektet, hvor vi står i 
dag. For Sydvestjysk Landboforening har lodsejer Henrik Søgaard haft en plads i arbejdsgruppen og har 
været bindeledet til Sydvestjysk Landboforening. Der er nu udsigt til, at Holme Å kan blive et aktiv for hele 
lokalområdet. Genopretningen er blevet til med støtte fra forskellige fonde samt Varde Kommune, men og-
så landbruget har været en aktiv deltager igennem hele forløbet, og vi er selvfølgelig stolte af endnu en-
gang at være en del af løsningen.  
 
Ribe Østerå  
Meget har været skrevet i pressen om det projekt, som Esbjerg Kommune har på 
tegnebrættet for Ribe Østerå. Spørgsmålene er mange, og derfor var der også et 
flot fremmøde til det informationsmøde, som Esbjerg Kommune havde indbudt til 
den 15. maj i Ribe Fritidscenter. Esbjerg Kommunes forvaltning gennemgik 
grundlaget for tankerne om et vådområde ved Ribe Østerå og efterfølgende var 
spørgelysten stor fra de fremmødte. 
Vådområdet er tænkt som en løsning, der skal løse en række af udfordringer i 
eller omkring Ribe Østerå. Ribe Østerå er et NATURA2000 område, hvilket med-
fører, at der skal tages hensyn til de arter, der er på udpegningsgrundplaget, hvad der rækker ud over 
dansk lovgivning. Når Esbjerg Kommune opsummerer baggrunden for et vådområdeprojekt, lægges der 
vægt på en mølledam, der er tilgroet, dårlig passage for Snæblen m.fl., udtørring af paddernes æg, beva-
ring af Ribes kultursvamp, fjernelse af kvælstof samt binding af CO2, naturpleje mm. 
 
Esbjerg Kommune har bestilt en teknisk forundersøgelse af de ca. 320 ha, der kan blive til et lavbundsom-
råde (CO2). Derudover er der yderligere ca. 80 ha, der kan etableres som et kvælstofvådområde (N). Til 
efteråret forventer Esbjerg Kommune, at resultatet af forundersøgelsen foreligger. I mellemtiden lover Es-
bjerg Kommune løbende orientering og inddragelse af lodsejerne. 
 
Landbruget skal levere på vådområdeindsatsen, så kvælstofudledningen til Vadehavet kan reduceres – det 
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er vi forpligtiget til. I Sydvestjysk Landboforening er vi meget opmærksomme på, at vådområderne skal 
være intelligente, at de bliver placeret de rigtige steder og, at lodsejernes frivillighed er i højsæde. 
 
Landbruget og sportsfiskerne har samme mål 
Samarbejde og dialog er grundstenen i et solidt stykke politisk arbejde, og i Sydvestjysk Landboforening 
værner vi om det gode samarbejde, vi har med mange af de lokale organisationer. Senest har det givet sig 
til udtryk i arbejdet omkring Kongeåen, hvor Sydvestjysk Landboforening sammen med Danmarks Sportsfi-
skerforbund har samme ønsker til vandløbets vedligehold og forløb. Et stærkt og solidt samarbejde, der 
giver vores arbejde tyngde videre ind i det politiske system. 
 
Fredning i Varde Ådal er måske afværget 
Varde Kommunes Plan og Teknik udvalg har torsdag udvalgsmøde, hvor de 
blandt skal tage stilling til om arbejdet med fredning af ca. 510 ha i Varde Ådal 
skal fortsætte eller sættes i bero. Forvaltningen anbefaler udvalget at sætte fred-
ningen i bero, så dialogen med lodsejerne kan fortsætte.  
 
Det er tid til at finde lodsejerrepræsentanter ved Kongeåen 
Esbjerg Kommune planlægger lige nu at afholde et møde for det videre arbejde omkring Kongeåen torsdag 
den 20. juni. Esbjerg Kommune står for at invitere lodsejerne. Til mødet vil der blive nedsat en række lods-
ejerrepræsentanter, som skal repræsentere mindre delområder i det videre arbejde. Jeg opfordrer lods-
ejerne til at møde op, så lodsejerrepræsentanterne kan vælges med stærke mandater. 
 
Vandløbssyn i Esbjerg 
I sidste nyhedsbrev efterlyste jeg vandløbsstrækninger til Esbjerg Kommunes vandløbssyn. Vandløbssyne-
ne gennemføres henover sommeren 2019. 8 lodsejere har henvendt sig med forskellige vandløbsstræknin-
ger. Problemstillingerne er beskrevet og sendt samlet til Esbjerg Kommune. Inden længe vil hver af lods-
ejerne blive kontaktet om gennemførelse af vandløbssynet, hvor også en repræsentant fra Sydvestjysk 
Landboforening vil være til stede. 
 
Sommermøde på Filsø  
Tirsdag den 25. juni kl. 18.30 inviteres alle medlemmer til sommermøde på Filsø 
Avlsgård. Denne aften vil der være indlæg ved naturvejleder og vi skal naturlig-
vis høre hele historien om Filsø Avlsgård. Efter rundtur med fortællinger samles 
vi om grillen, hvor Landboungdom vil demonstrere deres kulinariske evner. Ind-
bydelse med detaljeret program udsendes i næste uge. 
 
 
Med ønsket om en god pinse 
 
 
 
Niels Laursen 

 

  
 
 Husk Bierne og Viben – på www.lf.dk/bi og www.lf.dkVibe  
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