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Borum~Lyngby.·8gei'leråd tilbyder hen"ed pli kommunens vegne som

".. , ... f

ejer af matr. nr. J.~~ at $yngby. by og sogn, at lade dette matrikel-
nummer frede. '.: .~'.'....: ' ,,',

Fred~ingen 'har føigcil~dd\omfang:
Arealerne må ikke beby~ge~ ell~r beplant~sr. midlertidigtel:I.9~

vedvarende, ligesom der he~le~ ikke på: arealerne må. graves grus e11el
anbringes transfor~atorstationer, telefon~ og telegrafmaster o•.lien.

I,{ I

ej heller opsættes r.~}:~~~' ','ddealBssteder, isboder" vogne tiJ. beboelse
eller opbevaring af 1~~~~~Vff~)ellerlignende skønhedsforaturrendo gel
stande. '

Kommunenforbeholdor sig dog ret til at bibeholde det eksiste-
rende træhus på e3endommen;1 sålænge det er fornødent af hensyn til b,
11gmanglen.

. For frednin~n kræves ingen erstatning ..
Ovenstående fredn1nestil'bud kan tinglyses på ejendommen catr.

nr. 15b af Lyngby by og sogn,. d?B uden udgift for kOIDmUllen.
Påta1eberettiget i hGnhold til foranst~ende er fredningsnævnei

for Århus amt og Lyngby tn~nighEld~råd hver :tor sig.. :
Borum, den <j ~~_"~,e / 9 J>-:{. :" "", '

~f. ~ >:'.r~~~·
eo.lutw ~~/. ~ ø~-e-.- 9~f~-I°l f
c:-~. f'L-LJi; æu;. ~~ ~.~ ..~}"....."/

Som formand f'or Boyrl.1ln...Lyngby sogneråd oe; ic1o""lijog attesterer,
at underskriverne udgol'" so:;r~lige medlemrr,..:n~ uf sOG110l"ådone •.

Eorum" den /..s~~ /9~-.(j
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Under b det freClsat ,o tutstiftendO p tealDld.

g llodkonde . l se SOClsal'V ~ .._ d for al pan up at t~ng y . itet fOlUvil :væro
med pr~or·kelnumre.lJlatr~
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lI' jul± holdt
She; lU'. 71/1949

frednj.n~BnL2vJ:let Jil'.Jde i LYllL[.JY
}'2'ednint; Hl L:,TllLI1Jkil'ke~

olfieive l oE:rr (rn'. :5 G)
Dc~ ufSbedes saalydende

Kendelse

Da. de kirJ~elice Jllyndiehede:rr i henhold til kirkelllildsteriets
cirkulwl"e fJf 26' jEilluar 1949 har freI1lsat ønske OEI, [j,t Ci.er fore.-
tCA.tSes fred.nilJ[':sfonmstul tnil1t;e r til sikrinG uf lYllt)JY kirke s
oLILivelse.r, ol;' dc~ llævIlet lwr fundet nedel1lli;,,:vnte for!'.;jlstu.l t-

nillt:e r P?!..knNede
be steHl1flES •

•

e,
e

et ure!.,.l L.f ~Cicl€,'jorden,~'<1er el" belil,Sgellcle syd for ;.irkeGaar-
den CJt; ufgrwJloes ai'I,da~lI;e" watr.nr. la l~Tlle;bYLSc.:.<'1rdSCint af den. ,
offelltliL,e VE; j, OC"! ~(JJlI'(b811Jrt:~estil parkerine;spLLds for kirken,

,'I '

Illiii' " .si.;..b.leue~ SOll dette a:rea 'e'r''Ilndtt:cnet pac' det frel'll!.LGte r'ids,
fre\.ies i L.Hi.}.:'l'lL1e. OUf<:l.Ht.;=

.Ji..TEc"leth!.~~.iL:ke Dc1J;'/GC€Seller beplantes, l'iill1ertidiC;1; el-
ler Veli'lL;.:r€l~c1e,lice:=iOlIl der hellcl' ilc~..e pUt:..tl.l"ehlel.ll€ Jua.u Wl-

·o.riy~[:,estn-',L:=ifoX1.uatorstCitiOller, tele,fon- el. telet,'I'a.lu.&ster
e l. lierl., e j 1Lelle r opsætte s skure, udsulGsstede r, isbode r I '

VO[)lE til belJoeloe elleJ1 opbeve:..:rille; af redskaber· el. ltt:;i:....
skYJlleLedor'or:::>t;yrl'ende g~nstCinde. x):

.r~or fredllillcen yde s ineen e rstL ...tning.
,

l (dV~·;J.E::nde kende lue v:il væl'e b:t ti11cl;yse sow servitutstif-
tenl<€ pL.<..:.. tir]L~)OLs1Jl,~det fai D,de j orden lllecl'sikkel'lJ.ed foru.d
fol' l)bJ'J.teudd at; HIEdpab-talel'et i'or fredningsnævnet i .Jw.rhus
iiHlt eller l!lelJiclleusl'cmdet i LynL1J;'/ sOen, hver fo!! siLo

x) };ndvidere f1iedes 4 t;J,\f~!lttl'i.'!er ved kirkeeucudcllS østlit:€
. Ask~d1ee, to ~tnl~er ved heluloldsvis det vestliGe .oe s;'/dl:ht.e diGe,

~.3<:~lllt tr'e a.~tt:r·&;er oe et ia~!ri~tn.~ s~rd for kirkeeo:arden ved den
o~.felltlit.:'e ve j sCib.lede I:l, ".t de ik;,:c l&l.a fcdde ~ elle r i størl'e
OlllfCiJlLSbesk&;res uden f:r:ednilltS.i'J:"v{1ets tilladelse, li[SesolJ..l de

ikLe l!lC.l.h lU,lier'CI'Cwes elJ.er l.JH!.,~Jj:clell ]'lcwde, f .eks. ved ø<lelc';L-
telse L.f burken, l;lhU u.dscetteb for en '!>eLandlill[S, der ki::tnføl"e
til cleres 0d.elc:u:::else ellen r.H::sL.·:diGt'lse.- Træenle findes ind-
tetnet P<'~c.. det frelUæl:i[Ste rids.

}'xedninr;snCBvne t i AarlLUs Hlllt,;Aarti:r.r~UrL
-0Jlf/@riJ{/3~vV(~ , '.
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tUOf)'lnpa ar oomllltln"UIIIUI IH'rrcmlLlgt i N\1turfredningsnævnet .. - ......
'1 for l\urhus Amt, den 2~ 19 ,-.2 .

Stig No. T /1 9 'tJ/ ~. 36 «j

2P~"Jvl~7f1f.
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L!J!7Qb!J by og'sogn
Det med rødt skraverede areal eJ' fredet
Aarhus i jwzi. -1952
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TIL ORIENTERING
fREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT

.' Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 8643 7000

02/09-98

Galten Elværk
Smedeskovvej 55
8464 Galten REG.NR. ICl~.o?:>.

Vedr. j.nr. 5/1995-friIægning af indsynet til Lyngby Kirke fra kommunevejen
gennem Lyngby.

• I 1995 fremsendte Århus Amt, Natur og Miljø, en fra Århus Kommune modtaget sag
om lovliggørelse af en etableret beplantning med birketræer mellem Lyngby Kirkegård
og den gamle have på skolegrunden samt en opstillet transformerstation ved den offent-
lige vej gennem Lyngby.

Arealerne er i det hele omfattet at den eksisterende kirkeomgivelsesfredning ved
Lyngby Kirke.

Spørgsmålet om lovliggørelsen har herefter været udskudt for at finde en optimal løs-
ning.

Der har været afholdt flere møder ved kirken og senest den 19. august 1998.

Under sidstnævnte besigtigelse konstateredes, at der var foretaget udtynding af birke-
træsbevoksningen, og at der var plantet en hæk ud mod den offentlige vej fra et bus-
stoppested for Århus Sporveje, hvilket stoppested er placeret udenfor det areal, der er
omfattet af kirkeomgivelsesfredningen.

Jørn Christensen, Galten Elværk, erklærede, at trælysmasten, som hindrer indsynet
mod Lyngby Kirke vil blive udskiftet til en moderne rørmast og placeret ved det nuvæ-
rende busstoppested, hvis udstyr overflyttes til elmasten. Den etablerede transformer-
station vil blive sænket til 10 cm over vejniveau. Overkanten af transformerstationen
vil herefter ikke være højere end kirkegårdsdiget. Det blev yderligere foreslået at hæk-
ken, der er plantet ud mod den offentlige vej, og som ikke vil få en større højde end
0,50 m fra busstoppestedet kan stige til overkant af transformerstation ud mod vejen,
hvorved transformerstationen yderligere sløres.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Efter tilkendegivelserne i forbindelse med besigtigelsen den 19. august 1998 finder
Fredningsnævnet, at indsynet til Lyngby Kirke forbedres, og Fredningsnævnet
meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse tile) bibeholdelse af den opførte transformerstation, dog på vilkår, at denne sænkes til 10



niveau, ligesom det er et vilkår, at hækken, der er plantet ud mod den offentlige vej,
ikke får en større højde end 0,50 m og således at hækken fra busstoppestedet frem til ,_
transformerstationen kan stige til overkanten af transformerstationen, hvorved indsynet
mod kirken bibeholdes.

Fristen for udskiftning af træ mast og sænkning af transformerstation fastsættes til
1. januar 1999.

KlageveHedning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen. •

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresende Ise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra idag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til: •
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg U.nr. 8-70-51-8-751-7-94)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Søren Højager, Mejløvænget 4,
8381 Mundelstrup
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Jan Fredin, S1. Torv 10, 8100 Århus C
Århus Kommune, Vej- og kloakvedligeholdelsen, 8100 Århus C
Århus Kommunes Fritids- og kulturforvaltning, Vestergade 55, 8100 Århus C U.nr.
01.10G01-l/94)
Lyngby Menighedsråd, Lyngbygårdsvej 39, Lyngby, 8220 Brabrand.
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

23/09-99

Århus Kommune, Magistratens 2.afd.
Bygningsinspektorat Nord
Vejlby Centervej 52
8240 Risskov

Vedr. j.nr. 86/1999- opførelse af materielgård ved Lyngby Kirke, matr.nr. 15 b
Lyngby by, Lyngby,(kommunens j.nr. 2672.99-0003).

Den 25. august 1999 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra kommunen
modtaget ansøgning fra arkitekt Th. Bang Termansen, Klokkerbakken 94, 8210 Århus
V, om tilladelse til opførelse af en materielgård ved Lyngby Kirke.

Ejendommen er omfattet af kirkeomgivelsesfredningen af 15. april 1952 ved Lyngby
Kirke.

Der søges om tilladelse til indretning af materielgård samt opførelse af garage/værksted
på 50 m2. I forbindelse med anlæggelse af materielgården nedrives en faldefærdig gara-
ge. Materielgård og garage/værksted placeres på den del af det kirkefredede areal, der
ligger længst mod nord.

Århus Amt har ved fremsendelse af sagen anbefalet,at der meddeles tilladelse til det
ansøgte.

e Fredningsnævnets bemærkninger:

Da materielgården samt garage/værksted placeres vest for Sognegården, og da anlæg-
get således vil være sløret af eksisterende beplantning og ikke forstyrre indsigten til
kirken, findes det ansøgte ikke at stride mod fredningens formål, hvorfor Frednings-
nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeler tilladelse til det an-
søgte.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks

~------------------------------



Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen. ,el
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeIse til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~
",

Kopi er sendt til:

Lyngby Menighedsråd, Lyngbygårdsvej 41, 8220 Brabrand
Th. Bang Termansen, Klokkerbakken 94, Box 1281, 8210 Århus V
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg U.nr. 8-70-51-8-751-8-99)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgadc 20~-2100København ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Søren Højagerm Mejløvænget 4,
8381 Mundelstrup
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Jan Fredin, St. Torv 10, 8000 Århus C
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

01/09-03

Lyngby Sogns Menighedsråd
v/Jytte Lund
Glamhøjvej 4, Lyngby
8220 Brabrand

Vedr. j.nr. 5/2003 - ansøgning om tilladelse til etablering af legeområde, anlæg af
sti og fældning af træer på matr.nr. 15 b Lyngby by, Lyngby, beliggende Lyngby-
gårdsvej 41, Lyngby.

Fredningsnævnet har den 24. juli 2003 fra Århus Amt modtaget Deres ansøgning om
tilladelse til etablering af legeområde, anlæg af sti og fældning af birketræer på oven-
nævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af en kirkeomgivelsesfredning, som er tinglyst den 2. septem-
ber 1952.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 20. august 2003.

Det er oplyst, at sognegården er indrettet i en nedlagt skole og i stedet fungerer som
samlingssted for landsbyens beboere, ligesom De står for en børneklub og andre arran-
gementer i bygningen.

Under besigtigelsen oplyste De følgende:

Vedrørende legeområde:

Sognegårdshaven ønskes benyttet tillegeområde med to fodboldmål samt bålplads og
eventuel petanquebane.

Vedrørende fældning af birketræer:

De har oplyst, at De ønsker birkelunden mellem kirkegårdens og sognegårdens have
fældet, da lunden ikke harmonerer med den øvrige beplantning på stedet. Frugttræerne
samt det store bøgetræ i området vil blive bevaret. Området vil blive reetableret med
græsareal og mindre buske til brug for læ. De påregner at benytte konsulentbistand til
planlægningen heraf.

Vedrørende anlæg af sti:

Da De ønsker at skabe en direkte forbindelse for gående fra kirken til sognegårdens
arealer, har De anmodet om tilladelse til at åbne en sti, der ender blindt ved kirke-
gårdsdiget. Kirkegårdsdiget udgør skellet mellem kirkens areal og sognegårdens.



Under besigtigelsen blev nævnets afgørelse af 2. september 1998 vedrørende hækken __
mod Lyngbygårdsvej drøftet. De anmodede i den forbindelse om at nævnet ændrer af- '
gøreisen således, at hækken på hele strækningen kan etableres med en maksimal højde
svarende til overkanten af den etablerede transformerstation ved kirkegårdsdiget.

Århus Amt, Natur og Miljø, har anbefalet, at der gives tilladelse til det ansøgte. Ved-
rørende fældning af birketræerne har Amtet særlig anført, at en fældning af alle birke-
træerne, som er fremmede for området, vil give en bedre sammenhæng mellem sogne-
gården og kirken. Amtet har endvidere tilsluttet sig Deres ønske om ændring af næv-
nets afgørelse af 2. september 1998 vedrørende hækken.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da det ansøgte ikke findes at stride mod fredningens bestemmelser, meddeler Fred-
ningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det an-
søgte på følgende vilkår:

Forinden området, hvor birketræerne fældes, reetableres, skal en beplantningsplan for
området forelægges nævnet til godkendelse. Nævnet forudsætter, at området reetable-
res med græsareal og mindre buske/træer, der maksimalt må få en højde på 2 meter.

Samtidig ændrer Fredningsnævnet sin afgørelse af 2. september 1998 for så vidt angår
hækken mod Lyngbygårdsvej . Hækken må på hele strækningen mod Lyngbygårdsvej
maksimalt have en højde svarende til overkanten af transformerstationen.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter- •
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen



Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-751-3-03)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade-53, 2rOO-KØbenha~n ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Søren Højager, Mejløvænget 4, 8381
Mundelstrup
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkel vej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Per Hovgaard, Niels Bohrs Vej 28, 8260 Viby
J.
Århus Kommune, Bygningsinspektorat Nord.

t,



F:redningsnævnet for Århus Amt

Lyngby Sogns Menighedsråd
vi Jytte Lund
Glamhøjvej 4
Lyngby
8220 Brabrand

Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Tlf. 86 122077
Fax 86 1971 91

'\1",' - I

E-mait:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 400 l
CVR II 98 62 93

Den 13. februar 2006 .

• Vedr. j. nr. 11.01.2005-122, Beplantningsplan m.v. forsognegårdshaven ved
Lyngby Kirke.

Århus Amt, Natur & Miljø, har den 25. november 2005 modtaget en beplantningsplan for
haven ved sognegården på matr. nr. 15 b Lyngby By, Lyngby, med adressen
Lyngbygårdvej 41, Lyngby, 8220 Brabrand. Beplantningsplanen er fremsendt af Lyngby
Menighedsråd.

Amtet har afgivet indstilling af3. januar 2006 til Fredningsnævnet.

Fredningsnævnet gav i brev af l. september 2003 (j.nr. 5/2003) dispensation til en
ændring af sognegårdshaven, der indebar etablering af et mindre legeområde i haven,
fældning af en birkelund og plantning af mindre buske og træer, med en maksimal højde
på2m.
Der blev desuden givet dispensation til at videreføre en sti fra kirken og frem til
sognegården.
Det blev forudsat, at en beplantningsplan for ovennævnte blev fremsendt til
godkendelse.

Beplantningsplanen viser, at birketræer og krat ryddes. I stedet suppleres de 3
eksisterende æbletræer med 7 nye æble- og pæretræer, og der plantes desuden nogle få
buske fra slægten malus (æble).
Det store bøgetræ bevares som forudsat.
Gennem området anlægges en sti med et diskret udseende. Der opsættes 5 pullertlamper
langs stien som diskrete "ledelys".

Amtets vurdering:
Århus Amt finder den fremsendte beplantningsplan vellykket og i overensstemmelse
med den dispensation Fredningsnævnet gav den l. september 2003.

Amtet har derfor anbefalet, at Fredningsnævnet godkender den fremsendte
plan.

mailto:post@aarhus.byret.dk


.' Kopi af planen er medsendt til brug for Fredningsnævnets behandling af sagen .

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Afgørelse træffes af formanden på nævnets vegne.
Nævnet kan tiltræde amtets vurdering og godkender således den fremsendte plan.

Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens §86 og §87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.

Klageberettigede er:.' Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden
bestemmer andet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf naturbeskyttelseslovens §
66, stk. 2.

e Med venlig hilsen

Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Arhus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (journalnr. 8-70-51-8-751-17-05)
Dannlarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Arhus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Søren Højager, Mejløvænget 4,8381 Tilst
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5,8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Per Hovgaard, Niels Bohrs Vej 28,8260 Viby J
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