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Miljø- og Fødevareministeriet 

mfvm@mfvm.dk 

cc: thsko@mfvm.dk 

Høringssvar vedrørende forslag til ændring af bekendtgørelse om vandindvinding og 

vandforsyning. 

 

Landbrug & Fødevarer takker for det fremsendte høringsmateriale og muligheden for at 

kommentere på de foreslåede ændringer.  

 

Det fremgår af høringsmaterialet, at forslaget er en opfølgning på initiativet om bedre 

vandingsmuligheder, som er en del af Aftale om hjælpepakke til Landbruget (tørkepakken) fra 

september 2018 indgået mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti ovenpå den 

omfattende tørke i 2018.  

 

Det skal indledningsvist understreges, at Landbrug & Fødevarer finder det positivt og yderst 

relevant, at landbrugets vandingsbehov indgår som et fokuspunkt i tørkepakken. Det er også 

hensigtsmæssigt, at nærværende forslag til bekendtgørelse sigter mod ikrafttrædelse 1. maj med 

henblik på at have reglerne på plads, når en ny vandingssæson for alvor begynder.  

 

Markvanding er fuldstændig essentielt for en stabil og rentabel landbrugsproduktion i store dele af 

Danmark, herunder i særdeleshed på de mere sandede jorde i store dele af Jylland. Behovet for at 

vande varierer imidlertid meget fra år til år, primært fordi nedbøren i vækstsæsonen varierer. 

Derfor er det helt afgørende, at regler og administration af indvindingstilladelser til vanding tager 

højde for dette svingende behov, så den enkelte landmand så vidt muligt kan vande sine afgrøder 

optimalt hvert år.  

 

Det er ikke tilfældet i dag, og derfor er der generelt et påtrængende behov for mere gennemgående 

at se på regler og administrationspraksis på området med henblik på at opnå en 

forvaltningspraksis, der i videst muligt omfang tilgodeser landbrugserhvervets varierende behov for 

vanding under hensyntagen til sikring af drikkevandsinteresser, natur og miljø.   

 

Nærværende bekendtgørelse sigter konkret mod at lette de administrative krav i forbindelse med 

ansøgning om en såkaldt korttidstilladelse til forøget indvinding i situationer med tørke. Hensigten 

er en hurtigere sagsbehandlingstid hos kommunen, så den enkelte landmand hurtigt kan få afklaret 

sine muligheder i en akut situation.   

 

Intentionen bag de foreslåede bestemmelser er god. L&F har selv foreslået, at der i de nuværende 

regler etableres en ”fast-track-procedure” for behandling af ansøgning om supplerende 

vandingstilladelse i forbindelse med ekstraordinære vandingsbehov. De nye regler sender alt andet 

lige et signal om, at der i visse situationer kan være behov for at forøge eksisterende tilladelser, og 

at kommunerne skal have et administrativt setup, der kan behandle sådanne ansøgninger relativt 

hurtigt. Det er imidlertid helt afgørende, at det er nemt for den enkelte landmand at ansøge om 
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mere vand i en akut situation, og at det er hurtigt og nemt for kommunerne af behandle 

ansøgningen. Det mener vi desværre ikke er tilfældet med de foreslåede bestemmelser.  

Vi finder det således vanskeligt at se, hvordan kravene til ansøgning og behandling af 

korttidstilladelser i praksis adskiller sig fra de krav, der i dag bliver stillet i forbindelse med 

ansøgning om længerevarende indvindingstilladelser efter bekendtgørelsens kapitel 2. Derfor finder 

vi det langt fra sikkert, at ændringen reelt vil have effekt og faktisk medføre en hurtigere 

sagsbehandling og tildeling af korttidstilladelser. Det skyldes primært, at kommunerne fortsat skal 

foretage en individuel behandling af ansøgningen og en konkret vurdering af indvindingens 

påvirkning af omgivelserne herunder påvirkningen af beskyttet natur.  

 

Det er vores oplevelse, at kommunerne i dag bruger relativt mange ressourcer på at behandle 

ansøgninger om indvindingstilladelser, og at det i særdeleshed er vurderingen af indvindingens 

påvirkning på miljø og natur, der er ressourcekrævende. Dette ændres ikke med de foreslåede 

bestemmelser, hvorfor det i sig selv vanskeliggør en hurtigere sagsbehandling.  

 

Vi noterer os samtidig, at KL ikke bakker op om forslaget og heller ikke mener, at det reelt giver 

mulighed for at ændre på de krav og den administrationspraksis, der allerede er i kommunerne. 

Dette øger i betydelig grad vores bekymring for, at de ændrede regler kun vil få begrænset effekt, 

da kommunerne som kompetent myndighed på området har en helt afgørende rolle og erfaring 

med behandling af ansøgninger om indvindingstilladelser.  

 

Vi så gerne, at bestemmelserne blev suppleret med et krav om maksimal sagsbehandlingstid på 

højst 2 uger for at sikre den enkelte landmand en hurtig afklaring i en akut situation. Dette ville 

effektivt sikre, at intentionen om hurtig sagsbehandling ville blive mødt. Men med henvisning til 

kravet om konkret og individuel behandling, er det vores vurdering, at et sådant krav dels vil være 

ressourcekrævende, dels vanskeligt at sikre i praksis. 

 

En hurtigere sagsbehandling forudsætter, at kommunerne hurtigere kan foretage en sikker 

vurdering af virkningen på miljøet. Vi mener, at dette langt hen ad vejen kunne ske, hvis 

kommunerne havde adgang til sikre opgørelser af, hvor meget grundvand, der aktuelt er til 

rådighed til vanding. Det vil sige den mængde grundvand, der kan indvindes i et givent opland, 

uden at indvindingen forringer grundvandets kvantitative tilstand eller den økologiske tilstand i 

grundvandspåvirkede vandløb eller naturtyper i nærområdet.  

 

Dette grundlag er ikke tilstede i dag, men kan tilvejebringes ved at staten årligt i det tidlige forår 

udarbejder landsdækkende ressourceopgørelser samt kort over grundvandsstand, som 

kommunerne kan lægge til grund i deres sagsbehandling. Der er allerede udviklet et fagligt værktøj, 

Vandweb, som med videreudvikling kan anvendes til dette formål jf. i øvrigt kommentar nedenfor.  

 

Med sådanne ressourceopgørelser ville det være muligt på forhånd at vurdere i hvilke områder, der 

uproblematisk kan tildeles mere vand, samt områder hvor det er kritisk og kræver en nærmere lokal 

vurdering.  

 

Endelig skal det bemærkes, at der i høringsmaterialet udestår en afklaring af, hvornår der er tale 

om en ekstraordinær vejrsituation (tørke). Definitionen heraf har afgørende betydning for 

anvendelsen af reglerne, hvorfor en afklaring heraf ville have været relevant at have med i 

nærværende høring. Vi mener, at definitionen af en ekstraordinær vejrsituation skal tage 

udgangspunkt i en opgørelse af det samlede vandingsbehov (som jo primært afhænger af vejret) til 

dato sammenholdt med den aktuelle indvindingstilladelse.  
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Det bemærkes i øvrigt, at bestemmelsen i § 17, stk. 2, om at korttidstilladelsen højst kan gælde i 3 

måneder, i praksis er overflødig, da vandingsbehovet i forvejen er begrænset til vækstsæsonen. 

Som udgangspunkt vil det altså ikke være relevant at udnytte en forhøjet tilladelse i længere tid – 

ingen vander om efteråret og om vinteren – og om tilladelsen gælder 3 eller 7 måneder er derfor i 

praksis ligegyldigt. Samtidig skal vandforbruget indberettes pr. kalenderår, hvorfor det vil være 

nemmere blot at sige, at korttidstilladelsen gælder i det aktuelle kalenderår.  

 

Samlet set finder Landbrug & Fødevarer, at intentionen bag de foreslåede ændringer er rigtig og 

ekstremt relevant, men at bestemmelserne desværre synes utilstrækkelige ift. at sikre en reelt 

hurtigere sagsbehandling af ansøgninger om øget indvindingstilladelse i tørkesituationer. 

 

I lyset af vores samlede vurdering af høringsmaterialet skal vi kraftigt opfordre til, at reglerne og 

administrationen af markvandingstilladelser underkastes et mere samlet eftersyn med henblik på at 

opnå en forvaltningspraksis, der i højere grad tilgodeser erhvervets svingende vandingsbehov, 

samtidig med at hensyn til bl.a. natur og miljø sikres. Her er særligt to indsatsområder, som bl.a. 

bør adresseres i en samlet vejledning til kommunerne:  

 
1) Bedre værktøjer til vurdering af påvirkning af natur 

Vi oplever i dag, at kommunernes vurderinger af indvindingers påvirkning af naturarealer, 

vandløb og søer foretages på ret forskellig vis, og med forskellige vurderingskriterier og 

tærskelværdier for tilladt påvirkning. Ofte er det vanskeligt at gennemskue hvilke kriterier, 

der bliver lagt til grund, og hvilke forudsætninger vurderingen hviler på, og generelt er 

beregningsmodeller og metoder behæftet med væsentlig usikkerhed. Derfor er der behov 

for overordnede retningslinjer for, hvordan vurdering af en indvindings påvirkning af natur 

og miljø bør foretages, og herunder fokus på at få operationaliseret det faglige grundlag 

for vurdering af en indvindings påvirkning af miljøtilstanden i vandløb, som DCE og GEUS 

har udviklet (og som fortsat er under udvikling), og som er gjort tilgængelig for 

kommunerne via portalen vandweb.   

 
2) Større generelle vandingstilladelser, som imødekommer varierende behov 

Som nævnt indledningsvist varierer markvandingsbehovet meget fra år til år, men 

indvindingstilladelsernes størrelse er i de fleste kommuner fastlagt på baggrund af et 

gennemsnitligt vandingsbehov, som bygger på en rapport fra Statens Planteavlsforsøg fra 

1981. Tidligere blev markvanding administreret på den måde, at man fra myndighedens 

side accepterede, at det faktiske forbrug nogle år lå over den tildelte indvindingstilladelse, 

hvis blot det gennemsnitlige vandforbrug set over en årrække ikke gjorde det. Det 

tilgodeså, at vandingsbehovet varierer fra år til år. Siden er der sket ændringer i 

administrationspraksis, og i dag kræver stort set alle kommuner, at indvindingstilladelsen 

aldrig må overskrides. Det betyder, at den enkelte landmand ikke kun mangler vand i en 

tørkesituation, men faktisk har for lidt vand til markvanding i halvdelen af årene, da 

tilladelsen jo svarer til det gennemsnitlige vandingsbehov. Det er en uholdbar 

administrationspraksis, ikke mindst fordi betydningen af markvanding er langt, langt størst 

i de tørre år. Aarhus Universitet har i 2018 publiceret en rapport, hvor vandingsbehovet i 

perioden 1990-2015 er opgjort (jf. fodnote)1. I rapporten er samtidig præsenteret tal for det 

gennemsnitlige vandingsbehov og en 80 % fraktil, der angiver den vandmængde, som det 

er nødvendigt at kunne anvende for at vande optimalt i 8 ud af 10 år. De opdaterede tal for 

                                                           

1 The gross- and net-irrigation requirements of crops and model farms with different root zone capacities at ten locations in Denmark 

1990-2015 DCA rapport, nr. 112, 2018. Af Loraine ten Damme og Mathias Neumann Andersen 

 

http://web.agrsci.dk/djfpublikation/djfpdf/DCArapport112_net.pdf
http://web.agrsci.dk/djfpublikation/djfpdf/DCArapport112_net.pdf


Side 4 af 4 

 

  

vandingsbehov samt oplæg til ændrede tildelingsprincipper med henblik på, at der så vidt 

muligt sikres vand nok til vanding, bør indgå i vejledning til kommunerne.  

 

 

I er velkomne til at kontakte undertegnede, såfremt ovenstående skulle give anledning til spørgsmål 

eller behov for yderligere uddybning. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 
Marie Juul Rohde 

Seniorkonsulent 

 

Vand & Natur 

 

D +45 3339 4224 

M +45 3083 1046 

E MJK@lf.dk 


