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Tilladelse til indvinding af grundvand med anvendelsesformålet dambrugsdrift, samt 
afgørelse om ikke VVM-pligt 
 
Jupiter ID: 
Beliggenhed:  
Indvindingsboring(er): 
Indvindingsmængde: 
Formål: 
Gyldighedsperiode: 
Bilag: 

175622  
Abildvadvej 61, 9610 Nørager, matr.nr. 21c og 2m, Boldrup By, Stenild 
DGU nr.: 48.1363, 48.1364 og 48.1365 
600.000 m3/år 
Dambrugsdrift 
Tilladelsen er gældende til 8. januar 2029. 
Bilag 1: Oversigtskort (1:30.000) 
Bilag 2: Detailkort (1:5.000) 
Bilag 3: VVM-screeningsskema 

1. Afgørelse  
 
Rebild Kommune giver hermed Abildvad Dambrug tilladelse til at indvinde grundvand.  
 
Vilkårene for tilladelsen er beskrevet nedenfor i afsnit 2. 
 
Tilladelsen gives i henhold til § 20 i Vandforsyningsloven1 samt § 24 i Miljøbeskyttelsesloven2. 
 
Tilladelsen udløber samtidigt med, at dambrugets miljøgodkendelse skal revurderes i januar 
2029. Hvis indvindingen til den tid ønskes fortsat, skal der ansøges om fornyet tilladelse. 
 
Tilladelsen erstatter tidligere givne tilladelser. Det bemærkes desuden, at tilsidesættelse af de 
stillede vilkår og forudsætninger kan indebære, at tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning, jf. 
vandforsyningslovens § 34.  
 
Afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside. 
 
 

 
1 Vandforsyningsloven – Lovbekendtgørelse nr. 1450 af 05-10-2020 lov om vandforsyning m.v. 
2 Miljøbeskyttelsesloven – Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25-11- 2019 lov om miljøbeskyttelse  
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2. Afgørelser og vilkår i henhold til Vandforsyningsloven og Miljøbeskyttelsesloven 

 

2.1. Vilkår i henhold vil Vandforsyningsloven 
 

A. Indvindingens formål 
Der må indvindes grundvand til anvendelsesformålet dambrugsdrift. Hvis formålet med 
indvindingen ændres, skal der søges om en ny indvindingstilladelse. 
 

B. Indvindingsstedets beliggenhed 
Der må indvindes grundvand fra følgende boringer  

a. DGU nr. 48.1363, beliggenhed på matr.nr. 21c, Boldrup By, Stenild. 
b. DGU nr. 48.1364, beliggenhed på matr.nr. 2m, Boldrup By, Stenild. 
c. DGU nr. 48.1365, beliggenhed på matr.nr. 2m, Boldrup By, Stenild. 

 
Placeringen af boringerne kan ses på kortbilag 2. 
 

C. Anlæggets indretning 
Anlægget skal være udformet i overensstemmelse med Brøndborerbekendtgørelsen3 og 
Dansk Ingeniørforenings norm for almene vandforsyningsanlæg DS 442:1988.  
 
Specielt lægges vægt på boringens afslutning og overbygning. Afslutningen skal være 
udført med tæt forsegling og overbygningen skal bl.a. kunne aflåses. Boringerne skal 
være skiltet med tydeligt DGU-nummer. 
 
Der må ikke foretages ændringer af indvindingsanlægget/boringerne. Hvis der ønskes 
ændret indretning eller dimensioner kræves fornyet behandling efter Vandforsyningslo-
ven og tilladelse fra Rebild kommune. 
 

D. Indvindingens størrelse 
Den årlige indvinding må højst udgøre 600.000 m3. 
 
Der må højst indvindes 68 m3 pr. time.  
 

E. Tilsynsmyndighed 
Rebild Kommune fører tilsyn med indvindingen. 
 

F. Kontrol med vandforbruget 
Den oppumpede vandmængde skal registreres med vandmåler, der aflæses mindst 1 
gang årligt, ved begyndelsen af hvert år. 
 
Årets målinger af vandmængden, opgjort for tiden 1. januar til 31. december, skal ind-
sendes til Rebild Kommune senest 1. februar det følgende år. Registreringen skal opbe-
vares mindst 10 år. 
 

 
3 Brøndborerbekendtgørelsen - Bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og 
brønde på land 
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Bestemmelserne om måling af indvindingsmængden kan til enhver tid ændres af kom-
munen.  
 

G. Pejling  
Vandspejlet i indvindingsboringerne skal pejles i drift og ro 4 gange årligt hvert kvartal 
og indberettes digitalt sammen med vandforbruget inden 1. februar det efterfølgende 
år. 
 

H. Overvågning af påvirkningen på omgivelserne 
Der stilles ikke særlige vilkår om overvågning/måling af påvirkningen på omgivelserne.  
 

I. Øvrige vilkår 
Efter vandet har været anvendt til drift af Abildvad Dambrug, skal vandet ledes retur til 
Simested Å.  
 

2.2. Vilkår i henhold til Miljøbeskyttelsesloven2 

 
A. 5 m fredningsbælte  

Der fastsættes efter Miljøbeskyttelseslovens § 24 et fredningsbælte med 5 m i radius 
omkring boringen.  
 
Indenfor fredningsbæltet må der ikke gødes, bruges gifte eller bekæmpelsesmidler, el-
ler i øvrigt anbringes eller bruges stoffer, der kan forurene grundvandet. Fredningsbæl-
tet skal være permanent markeret med f.eks. hegn, kampesten eller beplantning. 
 

2.3. Øvrige oplysninger 
 

Da dambrug skal drives så vandressourcen begrænses mest muligt jf. dambrugsbekendtgørel-
sen4, har Rebild Kommune vurderet den ansøgte indvindingsmængde i forhold til det indberet-
tede vandforbrug. Ti års indberettede vandmængder fremgår af tabellen nedenfor, hvor det 
ses, at den maksimalt indvundne mængde grundvand var 462.109 m3/år i 2014. 
 

Forbrugte vandmængder 
 Grundvand (AnlægID 175622) Drænvand (AnlægID 150929) TOTAL 

2020 296.621 567.747 864.368 

2019 456.705 578.731 1.035.436 

2018 183.924 682.745 866.669 

2017 269.405 659.312 928.717 

2016 158.496   

2015 245.976   

2014 462.109   

2013 210.699 694.155 904.854 

2012  154.006  

2011 255.029   

 
4 Bekendtgørelse nr. 1567 af 07/12/2016 om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug. 



Side 4 af 9

 

På baggrund af de seneste års indberetninger af dambrugets vandforbrug, er det Rebild Kom-
munes vurdering, at dambruget vil kunne drives forsvarligt selv med en nedsættelse af indvin-
dingsmængden. Ved en eventuel fornyelse kan der derfor blive tale om en nedsættelse af 
vandmængden, således tilladelsesmængden svarer til forbrugsmængden. 
 
3. Sagsfremstilling 
 
Rebild Kommune har den 23. december 2016 modtaget ansøgning fra Abildvad Dambrug om 
fornyelse af vandindvindingstilladelse. Dambruget indvinder fra boringerne med DGU nr.: 
48.1363, 48.1364 og 48.1365. Boringerne er 18-19 meter dybe og er filtersatte i 12-19 m.u.t. 
i sand.  
 
Grundvandsindvindingen er et supplement til dambrugets tilladelse til indvinding af overflade-
vand fra nogle markdræn øst for dambruget (Anlægs ID 150929). Tilladelsen til indvinding af 
drænvandet er givet af Vesthimmerlands Kommune og udløber d. 8. januar 2029 (samtidigt 
med, at Abildvad Dambrugs miljøgodkendelse skal revurderes).  
 
Vesthimmerlands Kommune har miljøgodkendt dambruget og miljøgodkendelsen skal revurde-
res senest i januar 2029. Hvis en vandindvindingstilladelse skal fornyes inden revurderingen, 
skal tilladelsen tidsbegrænses til det tidspunkt, hvor godkendelsen skal revurderes (jf. dam-
brugsbekendtgørelsens § 75). Vandindvindingstilladelsen tidsbegrænses derfor til d. 8. januar 
2029. Fremadrettet vil miljøgodkendelse/revurdering og vandindvindingstilladelser (både 
grundvand og drænvand) blive behandlet samtidigt. 
 
3.1. Habitatvurdering og påvirkning af omgivelserne 
 
Rebild Kommune har anvendt beregningsprogrammet BEST, som er et webbaseret beslut-
ningsstøtteværktøj, hvor der udføres sænknings- og påvirkningsberegninger i forhold til vand-
løb, våde naturtyper og omkringliggende vandindvindinger.  
 
BEST er bygget op som en semi-analytisk model, hvor der bl.a. bruges teoretiske forudsætnin-
ger, hydrogeologiske, geologiske og naturmæssige data fra Miljøportalen og GEUS, og der fo-
retages simplificeret tolkning af geologien. BEST anses for at være et konservativt støtteværk-
tøj. 
 
I fald BEST screeningen er faldet negativt ud og har vist en mulig kritisk påvirkning, er der 
foretaget en konkret vurdering baseret på specifik viden om hydrogeologi. Derudover er 
sænknings- og påvirkningsberegningerne blevet kombineret med vurderet ændringer i den 
økologiske tilstand (EQR). 
 
Natur  
Ifølge de foretagne beregninger kan der påvises en beregningsmæssig ændring i vandstanden 
i våde naturtyper som følge af indvindingen. Inden for en radius af 300 m er der fire udpegede 
§ 3 naturområder (eng, mose og søer), hvor beregningsværktøjet BEST konstaterer en mulig 

 
5 Bekendtgørelse nr. 1567 af 07/12/2016 om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug. 
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kritisk påvirkning som følge af den samlede indvinding i området. Tre §3 enge syd for Abildvad 
Dambrug (matr.nr. 50, Boldrup By, Stenild) og en §3 eng på samme matrikel, hvor en af 
dambrugets boringer er beliggende (matr.nr. 21c, Boldrup By, Stenild). 
 
De største beregnede påvirkninger ses på de tre § 3 enge syd for Abildvad Dambrug, hvor 
sænkninger beregnes til hhv. 22, 15 og 10 cm som følge af den ansøgte indvinding (600.000 
m3/år). Her giver den hidtidige indvinding (460.000 m3/år) anledning til en sænkning på op til 
hhv. 17, 11 og 8 cm. En fuld udnyttelse af den ansøgte indvindingsmængde vil således medfø-
re, at sænkningen øges med op til ca. 5 cm. Det ansøgte vurderes derfor ikke til at kunne 
medføre tilstandsændring på arealerne; særligt fordi både naturkvaliteten og den øgede sænk-
ning er begrænset.  

 
På § 3 engen, hvor en af dambrugets boringer er beliggende, beregnes en potentiel sænkning 
til 12 cm som følge af den ansøgte indvinding (600.000 m3/år). Her giver den hidtidige indvin-
ding (460.000 m3/år) anledning til en sænkning på op til 9 cm. Da en fortsættelse af de sidste 
mange årtiers (lovlige) indvinding (fra før engarealerne blev beskyttet i 1992) indebærer en 
sænkning på op til 9 cm og da en fuld udnyttelse af den ansøgte indvindingsmængde vil med-
føre at sænkningen kun øges med ca. 4 cm, så vurderes det ansøgte ikke til at kunne medføre 
tilstandsændring på arealerne; særligt fordi den potentielt øgede sænkning (på 4 cm) er meget 
begrænset i forhold til den eksisterende påvirkning (fra både grundvandsindvindingen og over-
fladevandsindvindingen fra markdræn). 
 
Rebild Kommune vurderer, at ovennævnte sænkninger ikke kan medføre en tilstandsændring 
på engarealerne i nærområdet; dels fordi andre faktorer (bl.a. dræn og grøfter til afvanding, 
samt vandindvindingen fra dræn; Anlægs ID 150929) vurderes at være mere betydende for 
engenes tilstand, og dels fordi der er tale om en relativ lille forøgelse af påvirkningen, hvis til-
ladelsen udnyttes fuldt ud. Fremover bør påvirkning som følge af indvinding fra både dræn 
(Anlægs ID 150929) og boringer (Anlægs ID 175622) vurderes samlet. 

 
Boringerne er placeret mere end 3,5 km fra det nærmeste Natura 2000 område (nr. 30 Lovns 
Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådale, samt Skravad Bæk) og der kan 
ikke påvises en beregningsmæssig sænkning fra boringerne i kortlagte habitatnaturtyper in-
denfor Natura 2000 området. Det ansøgte vurderes derfor ikke at udgøre en væsentlig påvirk-
ning af arter og naturtyper inden for Natura 2000 områder.  
 
En række dyr omfattet af naturbeskyttelseslovens § 29a og habitatdirektivets bilag IV kan ha-
ve levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Følgende bilag IV-ar-
ter ville potentielt kunne blive påvirket af vandindvinding i Rebild Kommune: Odder, løgfrø, 
spidssnudet frø og stor vandsalamander. Ved broen, hvor Abildvadvej krydser Simested Å, er 
der observeret spor og/eller ekskrementer fra odderen i 2011 (jf. Naturdata på Danmarks Mil-
jøportal). Der er sandsynligvis også forekomst af spidssnudet frø og stor vandsalamander i 
området. Men på baggrund af de ovennævnte begrænsede påvirkninger af områdets våde na-
turtyper, der også udgør de nævnte arters potentielle levesteder, vurderes projektet ikke at 
beskadige arternes yngle- eller rasteområder. 
 
Rebild Kommune vurderer, at indvinding ikke i sig selv eller i sammenhæng med andre indvin-
dinger vil kunne påvirke beskyttede arter, naturtyper og bilag IV arter væsentligt. 
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Vandløb 
Ifølge beregningen i BEST vil påvirkningen af de potentielt påvirkede vandløbsstrækninger i 
Simested Å og tilløbet Torsdals Bæk ligge på et acceptabelt niveau Den største reduktion i me-
dianminimumsvandføringen er ifølge beregningen på op til ca. 9% i Torsdals Bæk, svarende til 
7,7 l/s af medianminimumsvandføringen på 85,2 l/s. Heraf stammer knap 40% af reduktionen 
(3,1 l/s) fra dambrugets indvinding. I Simested Å beregnes reduktionen i medianminimums-
vandføringen potentielt til at være ca. 3%, men da vandet ledes retur til Simested Å efter an-
vendelsen i dambruget, vurderes det ikke til at give anledning til tilstandsændringer på denne 
strækning.  
 
De potentielt påvirkede strækninger har miljømålet god økologisk tilstand i Vandområdepla-
nen. Torsdals Bæk har ifølge basisanalyse for vandområdeplanerne 2021-2027 samlet en god 
økologisk tilstand. Den nuværende tilstand for fisk er vurderet som høj økologisk tilstand, 
mens tilstanden for makrofytter og smådyr (DVFI-indeks) er vurderet som god økologisk til-
stand. Den nuværende tilstand må ikke forringes. Det vurderes, at en reduktion af vandførin-
gen i Torsdals Bæk på ca. 9 % af medianminimum ikke vil påvirke vandmiljøet væsentligt. 
 
I Simested Å er den økologiske tilstand vurderet som moderat ifølge basisanalysen for vand-
områdeplanerne 2021-2027. Den økologiske tilstand for smådyr er vurderet som moderat, 
mens tilstanden for fisk og makrofytter er ukendt. Det vurderes, at en reduktion af vandløbets 
vandføring på ca. 3 % af medianminimum ikke vil påvirke vandmiljøet væsentligt. 
 
Samlet vurderes det, at den ansøgte indvinding ikke vil påvirke målsatte vandløb væsentligt, 
eller være til hinder for at de kan opretholde eller opnå deres miljømål. 
 
Påvirkning af vandforsyninger og grundvandsressourcer i området 
Sænkningsberegninger i BEST viser, at indvindingen kun medfører en lille sænkning (ca. 3-4 
cm) ved den nærmeste indvinding til husholdning (DGU 48.1589) beliggende på samme adres-
se. Desuden viser beregninger, at indvindingen ingen sænkning medfører i indvindingsmagasi-
net (KS2) til det nærmeste almene vandværk Hvilsom Vandværk, der ligger ca. 2,5 km syd for 
indvindingen (DGU 48.815 og 48.1026).  
 
På baggrund af ovenstående vurderer kommunen samlet, at den ansøgte indvindingsmængde 
ikke er kritisk for grundvandsressourcen eller til hinder for at grundvandsforekomster kan opnå 
de fastsatte miljømål, ligesom det heller ikke formodes at påvirke mulighederne for at indvinde 
grundvand på vandværker eller øvrige vandforsyninger i området. 
 
3.2. Annoncering 
Ansøgningen har ikke været annonceret, jfr. § 10, stk. 1 i bekendtgørelse om vandindvinding 
og vandforsyning6. 
 
3.3. Partshøring 
Da Torsdals Bæk og Simested Å udgør grænsevandløb imellem de tre kommuner blev påvirk-
ningsberegningerne til konsekvensvurdering af vandløb og natur sendt i høring hos nabokom-

 
6 Bekendtgørelse nr. 407 af 26. april 2019 om vandindvinding og vandforsyning 
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munerne Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune d. 10. marts 2021, idet en 
eventuel påvirkning på vandløb og natur ikke kan udelukkes i de to nabokommuner.  
 
Mariagerfjord Kommune har afgivet høringssvar og havde intet at bemærke i forhold til den 
ansøgte indvindingsmængde. Vesthimmerlands Kommune har ligeledes afgivet høringssvar.  
I høringssvaret fra Vesthimmerlands Kommune skrives følgende: ”Ud fra de fremsendte oplys-
ninger har vandløbsteamet i Vesthimmerlands Kommune ingen bemærkninger til ansøgningen 
om indvindingstilladelse til Abildvad Dambrug. Vesthimmerlands Kommune antager, at den 
næringsstofbelastning, der opstår ved udledningen til Simested Å, er i overensstemmelse med 
dambrugets miljøgodkendelse.” 
 
Udkast til indvindingstilladelse og screening for VVM-pligt er endvidere sendt i partshøring hos 
Abildvad Dambrug d. 14. april 2021. Abildvad Dambrug havde ingen bemærkninger til indvin-
dingstilladelsen. 
 
3.4. VVM-screening 
Rebild Kommune har i henhold til § 21 i Miljøvurderingsloven7 vurderet, at ansøgningen ikke 
udløser VVM-pligt, idet indvindingen ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet da 
tilladelsen må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Se eventuelt scree-
ningen i bilag 3. 
 
3.5 Sammenfattende vurdering 
Rebild Kommune har vurderet, at  

 
 der kan meddeles tilladelse til fornyelse af indvindingstilladelsen på 

600.000 m3/år.  
 

 samfundsmæssige hensyn, jfr. Vandforsyningslovens §§ 1 og 2 ikke umid-
delbart er til hinder for en tilladelse til at indvinde grundvand 

 
 tilladelsen til vandindvindingen ikke vil genere omkringliggende ejendom-

mes vandindvindingsanlæg eller påvirke omgivelsernes kvalitet i væsent-
ligt omfang. 

 
4. Klagevejledning 
 
4.1. Klageadgang iht. Vandforsyningsloven og Miljøbeskyttelsesloven 

 
Afgørelser efter Vandforsyningsloven og Miljøbeskyttelsesloven kan påklages til Miljø- og føde-
vareklagenævnet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er annonceret.  
 
Afgørelsen kan påklages af:  
 

 Ansøger 
 Sundhedsstyrelsen  

 
7 Miljøvurderingsloven – jf. lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og 
af konkrete projekter (VVM). 
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 Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald  
 Danmarks Naturfredningsforening  
 Danmarks Sportsfiskerforbund  
 Forbrugerrådet  

 

Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet kan alene påklage afgørelser efter Vandfor-
syningsloven.  
 
Bygge- og anlægsarbejder må først påbegyndes, når klagefristen er udløbet, og kun såfremt 
en klage ikke forinden er indgivet. Hvis der bliver klaget, må tilladelsen ikke udnyttes, med-
mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet opretholder tilladelsen. 
 
Klage over denne afgørelse, skal ske til Miljø- og fødevareklagenævnet. Klagen indsendes via 
Klageportalen, der ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Der skal logges på www.bor-
ger.dk eller på www.virk.dk, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den 
myndighed, der har truffet afgørelsen.  
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når der klages, 
skal der betales et gebyr. Gebyret er på kr. 900 for private, og kr. 1800 for virksomheder og 
foreninger. Gebyret betales med betalingskort eller indbetalingskort til Miljø- og fødevarekla-
genævnet. 
 
Miljø- og fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. For at blive fritaget for at bruge Kla-
geportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgø-
relse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og fødevareklage-
nævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 
 
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen på Rebild Kommunes hjemmeside, og fristen udlø-
ber den 19. maj 2021. 
 
 
4.2. Klageadgang VVM-screening 
 
Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og  Fødevareklage-næv-
net, jfr. § 49 i lovbekendtgørelse om miljøvurdering.  
 
Afgørelsen kan påklages af  

- Miljø- og fødevareministeren 
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald 
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har be-

skyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser 
inden for arealanvendelse 

 
Klage over denne afgørelse, skal ske til Miljø- og fødevareklagenævnet. Klagen indsendes via 
Klageportalen, der ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Der skal logges på www.bor-
ger.dk  eller på www.virk.dk, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den 
myndighed, der har truffet afgørelsen.  
 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når der klages, 
skal der betales et gebyr. Gebyret er på kr. 900 for private, og kr. 1800 for virksomheder og 
foreninger. Gebyret betales med betalingskort eller indbetalingskort til Miljø- og fødevarekla-
genævnet. 
 
Miljø- og fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. For at blive fritaget for at bruge Kla-
geportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgø-
relse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og fødevareklage-
nævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 
 
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen på Rebild Kommunes hjemmeside, og fristen udlø-
ber den 19. maj 2021. 
 
4.3. Civil retssag 
Rebild Kommunes afgørelser kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt 
inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Mark Bech Højfeldt 
Civilingeniør 
 
 
Kopi til:  
Danmarks Naturfredningsforening, dnrebild-sager@dn.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk, 
himmerland@sportsfiskerforbundet.dk  
Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk 
Naturstyrelsen, nst@nst.dk 
Vesthimmerlands Kommune, grundvand@vesthimmerland.dk 
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