Aabenraa Kommune
Borgmester Thomas Andresen
Teknik og Miljøudvalget

Aabenraa, den 30-06-2020

Vedr. Afslag på ansøgning om markvanding
Medarbejdere fra LandboSyd var d. 16. juni 2020 til møde hos Aabenraa Kommune vedrørende
ansøgninger om tilladelse til markvanding. Formålet med mødet var at orientere om status for
behandlingen af ansøgninger, herunder hvordan ansøgningerne prioriteres og behandles, samt
at drøfte samarbejdet omkring ansøgningerne.
LandboSyd anerkender, at Aabenraa Kommune har arbejdet med at optimere vandmængderne
i modellerne, skabe overblik og gøre de kritisk påvirkede områder mindre.
Ligeledes anerkender vi Aabenraa Kommunes behov for at få ansøgningerne behandlet/afviklet
i et rimeligt tempo, hvilket også er i vores medlemmers interesse.
Men vi kan ikke acceptere, at eksisterende tilladelser, der fornyes, bliver skåret ned til mindre
end 750 m3/ha, da det er kritisk lavt og i øvrigt vil betyde, at de berørte landmænd mister den
del af gødningskvoten, som udløses af vanding. Dette vil give mindre udbytte både i år med
nok regn og i år med for lidt regn. Der er tidligere på året fremsendt kopi af høringssvar i
enkeltsager, der belyser de økonomiske konsekvenser af ikke at kunne vande på den enkelte
ejendom – på bare 30 ha. kan det let beløbe sig til tab i størrelsesordenen 2-300.000 kr. i et
tørt år.
Vi kan heller ikke acceptere, at der ikke kan gives ny tilladelse til vanding af arealer, der har
været vandet i årevis, og hvor landmandens udkomme er afhængigt af, at der kan vandes.
Hvis gamle boringer lukkes ned, må der kunne etableres en ny boring til at forsyne de samme
arealer.
Så vidt det blev oplyst fra forvaltningen er det omkring 75 ud af godt 400 ansøgninger, der
står til afslag eller væsentlig reduktion i indvindingsmængden.
Vi opfordrer til, at Teknik- og Miljøudvalget tager et kritisk blik på, hvad der bliver beskrevet
som en væsentlig påvirkning af natur og vandløb, hvorvidt det reelt er realistisk at opfylde
vandplanmålene, selv med store begrænsninger på markvanding, samt om der er taget for
store forsigtighedshensyn, og om naturforholdene er vurderet helt konkret ud fra den enkelte
lokalitets sårbarhed.
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Vi vil derfor gerne anmode om, at sager om afslag på nye boringer til vanding af arealer, der
har været vandingstilladelse til før, samt tilladelser, hvor der sker en nedskrivning af
indvindingen til mindre end 750 m3/ha, bliver behandlet politisk i Teknik- og Miljøudvalget,
hvilket også giver landmændene en ekstra mulighed for at bidrage med deres bemærkninger
til sagen.

Med venlig hilsen
På vegne af bestyrelsen,
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Formand, LandboSyd
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