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1. Siden sidst
Der er afholdt møde med formænd for landbrugsorganisationerne (Sønderjysk
Familielandbrug, Sønderjysk Landboforening, LandboSyd, og LHN) og TMU. Der var
enighed om, at det skulle tilstræbes at bringe tilladelserne så tæt på de faktuelle forhold
som muligt, herunder at undgå at indregne vandmængder, der ikke anvendes.
En lang række ændringer er iværksat, jf. slides.
Ændringerne betød, at ca. halvdelen af de tilladelser, der før indgik i
påvirkningsberegningerne, er udgået af beregningerne. Det har resulteret i, at
påvirkningsbilledet er ændret væsentligt. Der blev vist slides med kritisk påvirkede (røde)
vandløbsoplande før og efter ændringerne og implementering af ny vandløbsmodel (der
skal ses bort fra gul og grøn signatur).
Der blev fra landbruget rejst ønske om fremsendelse af Shape-filer vedrørende
påvirkningsbillederne af vandløbsoplande. Dette blev dog afvist fra kommunens side, idet
de viste scenarier er øjebliksbilleder, som ikke længere er aktuelle, og som alene er
medtaget for at illustrere omfanget af ændringerne.

2. Prioritering og behandling af ansøgninger
Kommunen gennemgik prioriteringen og behandling af ansøgninger (jf. slides og
beskrivelserne på hjemmesiden), herunder hvordan den nødvendige reduktion fordeles på
alle ansøgte fornyelser, når der er kritisk påvirkede vandoplande eller naturområder. Ved
ansøgning om øget indvinding, skal der medsendes begrundelse og dokumentation for
øget behov. Der kan kun gives øget mængde, hvis der ikke er kritisk påvirket
natur/vandløb.
Før et afslag foretages partshøring, hvor ansøger kan komme med eventuelle
begrundelser for ændret behov.
Bemærkninger fra landbrugskonsulenterne:

Der blev gjort opmærksom på, at vandingsanbefalingerne fremover vil være højere, og at
det er vigtigt for landmændene at få mindst 750 m3/ha (aht. gødningsnormen).

3. Gennemgang af eksempler på sager - Vandløb/Natur
Kommunen gennemgik to eksempler, hvor der skulle skæres ned i f.t. den ansøgte
mængde pga. beregnet kritisk påvirkning af hhv. vandløb og natur.
Det blev forklaret, hvordan målsætningerne for vandløbsoplande er fastlagt.
Ved vurdering af, om vandløb eller naturområder er kritisk påvirkede, tages udgangspunkt
i konkrete vurderinger ud fra tilgængelig viden, herunder om der evt. er spærring af
vandløb.

4. Samarbejde omkring ansøgningerne
Kommunen pegede på en række forhold, som kan lette sagsbehandlingen vedr.
ansøgninger om hhv. nye boringer og fornyelser, jf. slides.
Forvaltningen opfordrede til, at landbrugskonsulenterne orienterer landmændene om, at
det både er et vilkår i vandingstilladelserne og et KO-krav, at der er måler til måling af
oppumpede vandmængder samt at der snarest muligt vil blive ført tilsyn vedrørende
overholdelse af vilkår i vandingstilladelserne.
Der blev fra konsulenternes side peget på, at det er vigtigt at der gang i at få nogle
afgørelser afsted.
Det blev af konsulenterne nævnt, at man eventuelt kan øge muligheden for
vandingstilladelse, hvis man fra landbrugets side medvirker til at tage boringer ud af drift.
Kommunen pegede på, at boringer, hvor der ikke er indberettet et forbrug de seneste 10
år, efter de seneste ændringer ér udeladt af beregningerne, og at det for at have en effekt
kræver, at de boringer, der nedlægges, er registreret med et vandforbrug inden for de
seneste 10 år.

5. Eventuelt
Intet.

