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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. 
Der er stor forskel fra kommune til kommune på, hvor stor 
vandingstilladelse man har. 
Det spænder i SAGRO området fra 750 – 1500 m3 / ha. 
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 Nina Laudal Jensen tlf. 96 29 66 37 vil 
være behjælpelige. 
Fra kommunerne i vores område har vi fået følgende bemærkninger 
 
Herning kommune:  
De nye tilladelser (og de gamle fra amtets tid) kan overskrides med op til 25 % uden videre (svarende til et 
3 årigt gennemsnit på 1200 m3). Eventuelle nye ansøgninger hurtigt.  
Ansøgninger skal stiles til Trine Koch Jacobsen, Herning kommune bjgtj@herning.dk, tlf. 96 28 81 01 
og indeholde relevante oplysninger om ønsket vandmængde, allerede forbrugt vandmængde pr boring, 
begrundelse for ønske om mere vand. 
 
Ikast-Brande kommune:  
Her er det sagsbehandler Diana Olesen diole@ikastbrande.dk tlf. 99 60 32 82 der arbejder med tilladelser. 
Vil du søge om mere vand, skal du bruge ansøgningsskema http://www.ikast-
brande.dk/media/11986742/Ansoegning-Vandindvinding-27-02-2017.pdf 
Kommune oplyser at de har travlt på området, men er velvillig indstillet og vil gøre hvad de kan.  
 
Ringkøbing-Skjern kommune:  
Her er det sagsbehandlerne Dorthe Bork tlf. 99 74 11 44 dorthe.bork@rksk.dk og Susanne Plesner tlf. 99 
74 13 63 susanne.plesner@rksk.dk der arbejder med området. 
Send en ansøgning (evt. mail) ind hurtigst muligt til Dorthe eller Susanne. Så sagsbehandler kommunen 
ansøgningen hurtigst muligt.  
De nye tilladelser er typisk på 1200 m3/ha med mulighed for øgning til 1500 m3/ha. Send en mail og gør 
opmærksom på, at du øger mængden.  
 

Planteaften på Ytteborg den 20. juni kl. 18.30 
Se mere om dette arrangement på www.sagro.dk  
 
 
Lone Andersen 
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