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Vi har brug for at kunne vande markerne
Af Claus Fink Jørgensen, bestyrelsesmedlem i LandboSyd
Perbølvej 10, 6200 Aabenraa

Mange landmænd har brug for at vande markerne for at skaffe foder nok til dyrene. De får derfor en
tilladelse fra kommunen, så de kan pumpe vand op og bruge det til vanding, og de får fra tid til anden en
forlængelse af aftalen, så de har sikkerhed for at kunne vande i en længere periode.
Det giver ikke de store problemer i langt de fleste kommuner i Danmark. Men i Aabenraa kommune er der
meget lang ventetid på at få en tilladelse eller få en forlængelse af aftalen. Det har været tilfældet i flere år,
og det skaber stor frustration blandt os landmænd - ikke mindst når det er tørke.
Desværre ser vi fortsat, at Aabenraa Kommune er langt bagefter med behandling af
markvandingstilladelser, herunder forlængelser af eksisterende tilladelser.
Vi oplever også, at nogle landmænd får afslag på etablering af nye boringer og erstatningsboringer, og
mange får ikke dokumentation på forlængelse af deres eksisterende markvandingstilladelse.
Vand betyder alt. Under sidste års tørke høstede jeg 48 ton majs pr. hektar vandet jord til mine kreaturer.
På uvandet jord høstede jeg 20 ton, og kvaliteten af majsen var meget dårlig. Lige nu har vi igen vandunderskud som følge af et meget tørt forår, og dermed er mange landmænd i problemer som følge af den
lange ventetid i kommunen.
Jeg opfordrer Aabenraa kommune til at tage fat på opgaven og sikre, at vi kan vande vores marker til gavn
for dyrene. Det er uheldigt, at landmænd i andre kommuner kan vande, mens der lægges hindringer i vejen
for, at vi kan vande. Markvandingstilladelser er meget afgørende for, at vi kan drive vores landbrug uden
usikkerhed i perioder med manglende nedbør.

