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Tilladelse til midlertidig tilslutning af spildevand fra grundvandssænkning 
i forbindelse med renovering af Randers Station

Randers Kommune giver i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28 en midlertidig 
tilladelse til tilslutning af spildevand fra grundvandssænkninger samt en midlertidig 
tilladelse til ændring af udledningerne fra udløbene D09U038 og D11U071 i forbindelse 
renovering af Randers Station.

Såfremt du ellers har spørgsmål til sagen, kan du kontakte mig på telefon 8915 1681 
eller e-mail jakob.aarup@randers.dk. 

Med venlig hilsen

Jakob Aarup

Klagefristen udløber den 15. august 2018.
Søgsmålsfristen udløber den 18. januar 2019.
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1. Ansøgning
Geohelper.dk har på vegne af Banedanmark den 17. juli 2018 søgt om midlertidig 
tilladelse til tilslutning af spildevand fra grundvandssænkninger i forbindelse med 
renovering af Randers Station.

2. Myndighedsforhold
Randers Kommune er tilsyns- og godkendelsesmyndighed for tilslutningen. 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed på udledningerne D09U038 og D11U071.

3. Tilladelsen   
Randers Kommune giver i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28 en midlertidig 
tilladelse til tilslutning af spildevand fra grundvandssænkninger i forbindelse med 
renovering af Randers Station. Der skal grundvandssænkes i 2 områder. I det ene 
område skal der grundvandsænkes for at etablere en ny regnvandsledning under 
banearealet. I det andet område skal der grundvandssænkes for at udskifte 
blødbundsaflejringer. Derudover giver Randers Kommune i henhold til 
miljøbeskyttelseslovens § 28 en midlertidig tilladelse til ændring af udledningen fra 
udløbene D09U038 og D11U071.

Tilladelsen gives under forudsætning af sagens oplysninger, og at anlæg udføres i 
overensstemmelse med vilkårene i denne tilladelse.

3.1 Vilkår for tilslutningen
1 Tilladelsen er gældende fra dd og frem til den 1. september 2018. Randers 

Kommune skal underrettes, når afledningen opstartes og afsluttes. 

2 Tilslutningen af spildevand fra grundvandssænkningerne skal ske i 
overensstemmelse med de forudsætninger og vilkår, som fremgår af skema og 
oplysningerne i ansøgningen.

3 Tilslut
ningen af 
spildevand 
må ikke 
give 
anledning til 
opstuvning 
eller andre 

hydrauliske problemer i kloaksystemet. I anlægsfasen skal det sikres, at der ikke 
sker udvaskning af sand, ler m.v. til kloakken. 

4 I tilfælde af der konstateres forurening i det oppumpede grundvand, så skal 
grundvandssænkningen indstilles, og kommunen skal kontaktes.

3.2 Vilkår for udledning D09U038 og D11U071
5 Udledning D09U038 og D11U071 må ikke være til hinder for at målsætningen 

kan opfyldes for de vandområder, der modtager spildevandet jf. 4.3 
Vandområder.

6 Der må ikke udledes sand og/eller slam, der giver anledning til aflejringer i 
vandområdet. Udledninger må ikke medføre uæstetiske forhold i vandløb eller på 
vandløbsbrinker. Udledninger må ikke give anledning til væsentlig erosion af 
vandløbet. Udledninger må ikke give anledning til oversvømmelse af arealerne 
omkring vandløbene. Der skal dagligt holdes opsyn med grøfter ned til 
udmundingen ved Svejstrup Bæk og Gudenåen, således det sikres, at der ikke 
sker oversvømmelse af arealer ved grøfterne.

Tilslutning 
til brønde

Kloaksystem Udledning / 
overløbsbyg

værk / 
renseanlæg

Mængde af 
spildevand 

op til

Samlet 
mængde

D09R300 / 
DK_3106 Fælleskloak D09U038 6 m3/t

(2,3 l/s) 2.400 m3

D11R010 Fælleskloak D11U071 30 m3/t
(8,3 l/s) 3.600 m3



4 Grundlag for tilladelsen

4.1 Lovgrundlag
Sagen behandles i henhold til: 

 § 28, stk. 1 og § 28, stk. 3 i Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven – jf. 
lovbek. nr. 966 af 23. juni 2017) 

 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens 
kapitel 3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen – bek. nr. 1469 af 12. december 
2017)

 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 
(habitatbekendtgørelsen – bek. nr. 926 af 27. juni 2016)

 Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller 
havet (bek. nr. 1433 af 21. november 2017)

4.2 Ansøgningens indhold
Geohelper.dk har den 17. juli 2018 søgt om tilladelse til tilslutning af spildevand fra 
grundvandssænkning i forbindelse med, at der skal grundvandssænkes i 2 områder. I 
det ene område skal der grundvandsænkes for at etablere en ny regnvandsledning 
under banearealet. I det andet område skal der grundvandssænkes for at udskifte 
blødbundsaflejringerne.

I ansøgningen er det angivet:
I forhold til højtstående grundvand på Randers station har baneprojektet 2 områder hvor 
vi får brug for at etablere midlertidig grundvandssænkning i en kort periode.

1: Randers station, km 167.630, mellem eksisterende brønde, DK_3106 
(modtagegrube) og D09R300 (startgrube)
Entreprenøren er nødsaget til at lave en styret underboring i stedet for opgravning, da 
ny ledning under spor 1+2 ikke blev udført planmæssigt, og spor 1+2 var bygget færdig.

Der etableres lokal, midlertidig grundvandssænkning vha. sugespidsanlæg placeret ved 
startgrube og modtagegrube. Spidserne bliver spulet 4 m ned under terræn. Anlæggene 
startes i morgen. Den styrede underboringen planlægges udført mandag d. 23.juli og 
grundvandsanlægget forventes derfor afbrudt senest mandag d. 30. juli.

Oppumpet vand ønskes bortledt til brønd DK-3106 (modtagegrube) og D09R300 
(Startgrube) på regnvandsledning. Forventet vandmængde startgrube, 150 m3 i 
døgnet, 12 dages drift, ca. 1.800 m3 i alt. Forventet vandmængde modtagegrube, 50 
m3 i døgnet, 12 dages drift, ca. 600 m3 i alt. Samlet i alt 2.400 m3.

2: Randers station, km 168.025 – 168.250
Spor 1 sideflyttes ca. 2 m mod spor 2. Pga. blødbundsaflejringer lige under ny 
sporkasse for spor 1 er det nødvendig at lænse grundvand fra midlertidige ø415 
pumpebrønde for at kunne udskifte blødbundsaflejringerne med fyldsand / SGII.

Oppumpet vand ønskes lænset til oprenset grøft beliggende op mod Viborgvej, og med 
udløb til fællesledning ved brønd DK_2606 (ved ca. km 168.315) og til brønd ved km 
168.200 uden brønd nr. men med tilslutning til brønd DK_2323.

Forventet mængde svær at vurdere men et forsigtigt gæt vil være 3 stk. dykpumper á 
10 m3/time, 5 dages drift, i alt ca. 3.600 m3.



4.3 Vandområder
Spildevand fra grundvandssænkningerne tilføres fælleskloak, som udleder ved hhv. 
udløb D09U038 og D11U071. 

Udløb D11U071 udleder til en ikke-målsat grøft. Efter ca. 800 meter løber grøften til 
Svejstrup Bæk. I vandområdeplanerne er Svejstrup Bæk målsat som god økologisk 
tilstand. Den nuværende tilstand er på strækningen angivet til at være ukendt tilstand. 
Svejstrup Bæk er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og registreret med formodede 
forekomst af bilag IV-arten odder.

Udløb D09U038 udleder til en ikke-målsat grøft. Efter ca. 450 meter løber grøften i 
Gudenåen. I vandområdeplanerne er Gudenåen målsat som god økologisk tilstand. 
Den nuværende tilstand er angivet til at være ringe økologisk tilstand. Gudenåen er 
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og registreret med formodede forekomst af bilag 
IV-arterne odder og grøn kølleguldsmed.

Randers Fjord
Svejstrup Bæk løber til Gudenåen, som udløber i Randers Fjord. Randers Fjord har i 
vandområdeplanerne målsætningen godt økologisk potentiale og god kemisk tilstand. 
Randers Fjord er udlagt som EF habitatområde fra Uggelhuse og ud mod Kattegat. 
Området fra Voer-Mellerup og ud er udlagt som EF-fuglebeskyttelsesområde, Randers 
og Mariager Fjorde og Ålborg Bugt, sydlige del og Ramsarområde, dele af Randers og 
Mariager fjorde med tilgrænsende havområde.

I vandområdeplanerne fremgår det for Randers Fjord, at dens nuværende tilstand er 
moderat økologisk potentiale og ukendt kemisk tilstand. 

4.4 Høring af Vandmiljø Randers
Udkast til tilladelse har været i høring hos ansøger og Vandmiljø Randers A/S. 
Vandmiljø Randers havde få bemærkninger, som er blevet indarbejdet i tilladelsen. 

5 Bygge- og anlægsarbejder
Denne tilladelse indebærer udførelse af bygge- og anlægsarbejder. I henhold til 
miljøbeskyttelsesloven har en klage ikke opsættende virkning på retten til at udnytte 
tilladelsen jf. § 96, hvorfor bygge- og anlægsarbejder kan påbegyndes straks. 
Afgørelsen af en eventuel klage kan medføre ændringer af projektet eller 
tilbagekaldelse af tilladelsen. Det er derfor bygherrens eget ansvar og risiko, hvis 
arbejdet påbegyndes før klagefristens udløb.

6 Natur og Miljøs bemærkninger
Tilladelsen er givet ud fra forudsætningerne beskrevet i vilkår og skemaer. Hvis der sker 
ændringer, der har betydning for tilslutningen af spildevand, skal der ansøges om ny 
tilslutningstilladelse.

Tilslutning til kloak
Der er søgt om tilladelse til tilslutning af spildevand fra grundvandssænkning i 
forbindelse med, at der skal grundvandssænkes i 2 områder. I det ene område skal der 
grundvandsænkes for at etablere en ny regnvandsledning under banearealet. I det 
andet område skal der grundvandssænkes for at udskifte blødbundsaflejringerne.

Der er tidligere i forbindelse med ansøgning om grundvandssænkning ved Randers 
Station ved etablering af nye spildevandsledninger foretaget analyse af grundvandet i 
området. Randers Kommune har vurderet at de tidligere resultater kan benyttes, da 
anvendelsen af arealerne har været den samme. Der er analyseret for kulbrinter, 
PAH’er, tungmetaller og en række pesticider, som evt. ville kunne findes i grundvandet 
i forbindelse med jernbanedriften.



Nedenfor ses analyseresultatet for de stoffer, der er konstateret i grundvandet.
Parameter Resultat 

PU1 
11-12-2017

[µg/l]

Resultat 
PU2 

12-12-2017
[µg/l]

Generelt 
kvalitetskrav 

Indlandsvand1 
[µg/l]

Arsen 0,98 1,4 4,3
Bly 0,094 < 0,025 1,2
Cadmium 0,03 0,023 0,08-0,25*

Chrom 0,49 0,13 3,4 (Cr VI)
4,9 (Cr III)

Kobber 9,1 5,9 4,9
Nikkel 6,1 0,91 4
Zink 17 4,2 3,1**-7,8
2,6-dichlorbenzamin 
(BAM) 0,11 0,019 78

Desethyl-
deisopropyl-atrazin 0,027 <0,01 -

*Afhængigt af vandets hårdhedsgrad. 
**Grænseværdien gælder for blødt vand (H<24 mg CaCO3/l). Ved overskridelse af 
grænseværdien på 3,1 µg/l skal hårdhedsgraden bestemmes.

Spildevandet fra grundvandssænkningerne ledes til fælleskloak. Tilslutningen af 
spildevand fra grundvandssænkningen sker nedstrøms overløbsbygværker fra 
fælleskloakken. Tilslutningen vil derfor ikke medføre hyppigere overløb fra 
fælleskloakken. Det vurderes, at ledningerne har kapacitet til at modtage spildevandet 
fra grundvandssænkningen, og tilslutningen ikke vil udgøre et problem for kloaknettet. 
Randers Kommune vurderer på denne baggrund, at der kan gives tilladelse til tilslutning 
til kloakken som ansøgt.

Udledning fra D11U071
Udløb D11U071 modtager overløb fra fælleskloakken. I henhold til Randers Kommunes 
spildevandsplan sker der overløb 21/år svarende til 17.283 m3/år, som udledes via 
D11U071. Derudover udledes 70.072 m3/år separat regnvand. Ved tilslutning af 3.600 
m3 fra grundvandssænkning vil der en mindre ændring i afledningen fra udløbet. 
Randers Kommune har dog vurderet, at det ansøgte kræver en midlertidig tilladelse til 
ændring af afledningen fra D11U071. Der er ansøgt om tilladelse til tilslutning af 8 l/s. 
Randers Kommune vurderer at ændring af udledningen ikke at kunne give anledning 
hydrauliske problemer i grøften.

Ud fra ovenstående analyser er der konstateret koncentrationer kobber, nikkel og zink, 
som ligger delvist over kvalitetskravet for indlandsvand. Der findes ikke et kvalitetskrav 
for pesticidet Desethyl-deisopropyl-atrazin. Koncentrationen af Desethyl-deisopropyl-
atrazin vurderes dog ikke at udgøre et problem, da det ligger under grænseværdi for 
drikkevand. Udløb D11U071 har udløb til en ikke-målsat grøft, som har forbindelse med 
Svejstrup Bæk. Randers Kommune har ikke kendskab til vandføringsdata for grøften, 
og det kan derfor ikke vurderes, om udledningen evt. vil kunne medføre en mindre 
overskridelse af vandkvalitetskravet for tungmetallerne kobber, nikkel og zink i grøften. 

I Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, nr. 
9627 af 6. juli 2017 er det angivet:
”Forpligtelsen til som led i administrationen af lovgivningen at forebygge forringelse 
samt ikke at hindre opnåelse af målet om god tilstand gælder for vandforekomster, dvs. 

1 Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og 
grundvand, bek nr. 1625 af 19. december 2017.



afgrænsede og karakteriserede overfladevandområder eller grundvandsforekomster 
med et konkret fastlagt miljømål, jf. lov om vandplanlægning, § 2, stk. 1, nr. 10-12. Ved 
påvirkninger af andet overfladevand eller grundvand vil forpligtelsen derfor bestå i, at 
påvirkninger af dette vand ikke må medføre forringelser af tilstanden for de afgrænsede 
og karakteriserede vandforekomster med et konkret fastlagt miljømål eller forhindre, at 
de fastlagte mål nås.”

Randers Kommune vurderer på denne baggrund, at der kan gives tilladelse til en evt. 
overskridelse, såfremt der ikke vil være en påvirkning af målsatte vandområder 
nedstrøms. Med en medianminimum vandføring i Svejstrup Bæk på 30 l/s og en 
forventet udpumpning på 8 l/s, svarer den gennemsnitlige opblanding til en faktor 3,75 
i recipienten. Det forventes derfor ikke, at udledningen vil medføre en overskridelse af 
vandkvalitetskravet for tungmetallerne kobber, nikkel og zink. Den ikke-målsatte grøft 
løber til Svejstrup Bæk ca. 60 meter før Svejstrup Bæk løber til Gudenåen, hvor der vil 
være en betydelig fortynding. Grundvandssænkningen vil foregå i 5 dage. Randers 
Kommune vurderer på denne baggrund, at der kan gives midlertidig tilladelse til en 
tilslutning af spildevand fra grundvandssænkningen samt ændring i afledningen fra 
D11U071. Det vurderes, at udledningen ikke vil være til hinder for målopfyldelse i 
Svejstrup Bæk.

Udledning fra D09U038 
Udløb D09U038 modtager overløb fra separat regnvand og overløb fra fælleskloakken. 
I henhold til Randers Kommunes spildevandsplan sker der overløb 18/år svarende til 
3.416 m3/år, som udledes ved D09U038. Derudover udledes 1.093 m3/år separat 
regnvand. Ved grundvandssænkningen forventes udledt 2.400 m3 og det vil derfor være 
en væsentlig ændring i afledningen fra udløbet. Randers Kommune har derfor vurderet, 
at det ansøgte kræver en midlertidig tilladelse til ændring af afledningen fra D09U038. 
Der er ansøgt om tilladelse til tilslutning af 2 l/s. Randers Kommune vurderer at ændring 
af udledningen ikke at kunne give anledning hydrauliske problemer i grøften.

Ud fra ovenstående analyser er der konstateret koncentrationer kobber, nikkel og zink, 
som ligger delvist over kvalitetskravet for indlandsvand. Udløb D09U038 har udløb til 
en ikke-målsat grøft, som har forbindelse med Gudenåen. Randers Kommune har ikke 
kendskab til vandføringsdata for grøften, og det kan derfor ikke vurderes, om 
udledningen evt. vil kunne medføre en mindre overskridelse af vandkvalitetskravet for 
tungmetallerne kobber, nikkel og zink i grøften. 

Ved en middelvandføring i Gudenåen på 32,4 m³/s og en forventet udpumpning på 
0,002 m³/s, svarer den gennemsnitlige opblanding til en faktor 16.000 i recipienten. 
Randers Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at der kan gives midlertidig 
tilladelse til en tilslutning af spildevand fra grundvandssænkningen samt ændring i 
afledningen fra D09U038. Det vurderes, at udledningen ikke vil være til hinder for 
målopfyldelse i Gudenåen.

Natura 2000
Ifølge § 6 i bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 
(habitatbekendtgørelsen), kan kommunen ikke give godkendelse til den midlertidige 
grundvandsindvinding og udledning, hvis det efter nærmere vurdering viser sig at kunne 
skade et internationalt naturbeskyttelsesområde.

I forbindelse med projektet vil der være udledning til grøft, som leder videre til 
Gudenåen, som løber til Randers Fjord. Randers Fjord har i vandplan for området 
målsætningen Godt økologisk potentiale og God kemisk tilstand og er desuden udlagt 
som EF habitat-område fra Uggelhuse og ud mod Kattegat. Området fra Voer-Mellerup 
og ud er udlagt som EF-fuglebeskyttelsesområde, Randers og Mariager Fjorde og 



Ålborg Bugt, sydlige del og Ramsarområde, dele af Randers og Mariager fjorde med 
tilgrænsende havområde.

I Vandområdeplan for Randers Fjord fremgår, at den nuværende økologiske tilstand for 
Randers Fjord er moderat økologisk potentiale og ukendt kemisk tilstand. 

Det vurderes, at den midlertidige udledning af grundvand ikke vil medføre en ekstra 
udledning af næringsstoffer, der giver anledning til en påvirkning af Natura 2000-
området.  Det vurderes, at midlertidig udledning af andre stoffer ikke vil give anledning 
til påvirkning af vandområdet.  

Bilag IV-arter
Ifølge § 10 i habitatbekendtgørelsen kan kommunen ikke give tilladelse, hvis det 
ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er 
optaget på habitatdirektivets bilag IV. Det oppumpede grundvand bortledes til vandløb, 
som er registreret som et muligt tilholdssted for bilag IV-arterne odder og grøn 
kølleguldsmed. Randers Kommune vurderer at den midlertidige udledning af grundvand 
ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arterne. 

7 Klagevejledning
Tilladelsen kan påklages i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91. Klageberettigede er 
enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, ejer af areal, 
Vandmiljø Randers A/S, Sundhedsstyrelsen (Styrelsen For Patientsikkerhed, Tilsyn og 
Rådgivning), Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Danmarks Fiskeriforening jf. 
miljøbeskyttelseslovens §§ 98-99. 

Klageberettigede er desuden: 
 Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som 

hovedformål samt lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål 
varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 
interesser, og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse. 
Foreningens eller organisationens klageret er betinget af, at afgørelsen er af 
den type, som den lokale forening eller organisation i overensstemmelse med 
forudgående anmeldelse overfor kommunen efter miljøbeskyttelseslovens § 
76, stk. 1 har ønsket underretning om. 

 Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har 
beskyttelse af natur og miljø som hovedformål. 

 Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til 
formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører 
sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og 
miljøbeskyttelse. Lokale afdelinger af de landsdækkende foreninger eller 
organisationer er efter § 100 stk. 4 i miljøbeskyttelsesloven ikke klageberettiget. 
Derfor skal en evt. klage indsendes via den landsdækkende forening eller 
organisation.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og 
organisationers klageberettigelse.

Hvis du ønsker at klage over nogle af afgørelserne, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på 
www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den 
myndighed, der har truffet afgørelsen. I alle sager, der kan indbringes for Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, opkræves som udgangspunkt gebyr for at klage.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive 



fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den 
myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter 
anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt 
din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, tilladelsen er meddelt eller offentligt bekendtgjort jf. 
miljøbeskyttelseslovens § 93. 

Afgørelsen kan endvidere prøves ved en domstol. Søgsmålet skal være anlagt inden 6 
måneder efter at afgørelsen er meddelt jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, eller en 
eventuel klage er afgjort.

En klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte tilladelsen, 
medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet jf. 
miljøbeskyttelseslovens § 96. Dette giver dog ingen begrænsninger i Miljø- og 
Fødevareklagenævnet adgang til at ændre eller ophæve den påklagede tilladelse.

8 Underretning om afgørelsen
Tilladelsen vil blive offentlig annonceret.

Følgende er underrettet direkte om afgørelsen:
Banedanmark A/S, Sporrenovering, Langå – Hobro, FSP0472, Haraldsvej 60A, 2. sal,
8960 Randers SØ (fsp0472@bane.dk)
Vandmiljø Randers A/S (mail@vmr.dk)
Geohelper.dk (frits@geohelper.dk)
Styrelsen For Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning (senord@sst.dk)
Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk, dnranders-sager@dn.dk)
Friluftsrådet (fr@friluftsraadet.dk, oestjylland@friluftsraadet.dk)
Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk)
Danmarks Fiskeriforening (mail@dkfisk.dk)  
Dansk Fritidsfiskerforbund (formanden@fritidsfiskerforbundet.dk) 
Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
Dansk Ornitologisk Forening (natur@dof.dk, randers@dof.dk)
Dansk Amatørfiskerforbund (vgram@live.dk)
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