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Nyhedsbrev - juni 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 vore to kommuner har vi følgende bemærkninger
Esbjerg kommune:
Vi kan umiddelbart midlertidigt (i 2018) tildele mere vand, såfremt det ikke medfører en uacceptabel påvirkning af NBL § 3 arealer, Natura 2000- områder, forurenede arealer og at grundvandsressourcen ikke er
opbrugt i det enkelte vandløbsopland.
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 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 minimum ca. 70 % af deres indvindingstilladelse.
Hvis vi modtager ansøgninger om den mulige ekstra vandmængde, vil vi bestræbe os på, at foretage en
hurtig sagsbehandling.
Sagsbehandlerne Joan Nørrevang tlf. 76 16 51 28 og Bodil Sejer tlf. 76 16 51 37
miljo@esbjergkommune.dk arbejder med markvanding.
Varde kommune:
Sagsbehandler Hardy Skov tlf. 79 94 74 60 hask@varde.dk arbejder med markvandingstilladelser
Herfra er meldingen –
Mulighed for udvidelse af indvindingstilladelse som følge af en helt ekstraordinær tørke i foråret og sommer
2018.
Der kan ikke meddeles en generel udvidelse til alle markvandingsanlæg, en udvidelse vil skulle bero på en
ansøgning og konkret individuel vurdering. En forudsætning er som udgangspunkt, at det skal kunne dokumenteres, at der er opbrugt mere end 70 % af indvindingstilladelsen. Tilladelsen vil kun være gældende
for vandingsåret 2018.

Hvis følgende forhold ved en konkret ansøgning kan efterleves, er Varde Kommune indstillet på at tildele
yderligere vandindvinding.
 Der skal dokumenteres at der er brugt mindst 70 % af den nuværende tilladelse.
 Dokumentationen skal være ved hjælp af foto af timetæller/elmåler pr. boring på ansøgningstidspunktet.
 I oplande hvor det beregningsmæssigt er overskud af vandresurse.
 At udvidelsen ikke vurderes at resultere i en uacceptabel påvirkning af vandløb, søer, beskyttet natur og Natura 2000-områder.
Har du en normal tilladelse, vil tildeling af vandmængde følge nedenstående principper.
Er din tidligere tilladelse beregnet ud fra 750 m³/ha forventer vi at kunne øge tilladelsen til 1000 m³/ha.
Er din tidligere tilladelse beregnet ud fra 1000 m³/ha forventer vi at kunne øge tilladelsen til 1500 m³/ha.
Har du en tilladelse, hvor du har fået tildelt 50% mere vand, vil principperne for tildeling være som
nedstående.
Er din tidligere tilladelse beregnet ud fra 1000 m³/ha forventer vi at kunne øge tilladelsen til 1500 m³/ha.
Er din tidligere tilladelse beregnet ud fra 1500 m³/ha forventer vi at kunne øge tilladelsen til 2000 m³/ha.
De ovenfor nævnte tildelte vandmængder vil kunne ske efter en konkret ansøgning og efter konkret vurdering. Tilladelsen er kun gældende for vandingsåret 2018.”
Jeg håber at du kan bruges disse informationer, der forhåbentligt kan være med til at redde hovedparten af
dine afgrøder.
/ Niels Laursen
Formand

