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~An'lllt'l-lJesk ri W''l sHlpllt>s:

Fn>dningen har l'olgendl' oml'ang:

Areall'l'IH' 111:\ ildH' lwhyggt>s ~tW.~. Dl'r 111:\ ild<c anhringl's lr:1nsl'orl11alorsfatiollcr,

kIPl'oll- <,111-1' !l'1<>gra f 111as ll'I', skul'e, u<1salgsllodl'l', vogrH' Iii heboelse eller ligrwndp sl\fm-

Iwdsforslyn'ndl' g<'llslandl'.
:'l ~l I f f'-i' J ,....!/e~ ~ for!lt'holdNS l~ dog rt'l til: cu. l7il:JtlJ-tCJf..::J(; dl:: '7../,,!.:.7':yØt.:'M. bYt<t/I1/:r

a11.J.:4.. ~Iøre ~':/~'*II7e, .fd'·,: "~aoJCYdff'e ,7Ød,rC·?r!r:t:. /Jr kr.,..-ic:·rs cl
/~r ~':'F.:s(;1,J~,df.Jf'~6r'f~i' ddf (~f"".:ir :ii-:.,- (or'7Cf ..,.3l:7j' ,·",~'d (~-,,:(..r,'Tlrl'7.,)·~("'"

/7.d ly' .s1<~tJ,de;rc,.or( ~.'?'t. ...."'~!r;f7 7''7<, <:.:r~/C" i1e adrrrl/N",(t;r-:.yf["":> l' ~.
c/r~k17 )w!·17~1'-«ot.~.tr~/l<::r .Kt~,(-et"r7ll'?f-4t,cn"d- ~!d;n",," 6t!'s6~·-rI;rc(:r.<: /~d/ ~,/f1 •

~:å<' f 6;f r't'~~er :4-) KI''rK~1 j;.J'7'<';-'

For frc<ll1illgclI y<ll's der intd vcderlag.

Dcnne fredningsdeklHration kan lyses paa mi. <'jen<!omtn.c;11

matr. nr. !e::::t.., Ad 12f'e- Ly, ~re- sogn.
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REG. NR. /9(7~~

~z-~ :/~s~
FREDNING'lNÆVNET

for Skanderborg Amt

Fredningsdeklaration

Undf'rskrevne

indgilr herved pa al IoIpdmIlH~vlllI' afC'lL.a.t:-den mig lilliørl'nde ejendolJl, matr nr. /7/af

~ hy, ~ sogn, fredes som neden-

for nærmere anført. / /

Fredningen har følgende omfang:

-A.r~al~I·Il~ w 0". ild,/, hdl)'H~"ll ~dle.. )H1,lllllh s. Ikr mf. ildH' anhringes transformatorstationer,

Il'll'fon- {,Iler te!egnlfmaster, skure, udsalgshodcr, vogne til behoelse eller lignende skøn-

hedsforstyrpnde genstande.

Jeg forbeholder mig ~ ~~ ~ ,~~ ..e./ ~ ~

r<~;~~~7~~~
~~~~/~~~

~~~~ ~~ ~~~~ ~?~---/ ~. V-

matr. nr.

For fredningen ydes der intet vederlag.

Denne frpdningsdeklaration kan lyses paa min

by, sogn.

ejendom,

Iq ?
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hv.ill.e R'lfllr. RL 1II1~ør cn lanc1hrn~scjetleJol.1l'!

Tinglysningen sker udcn udgift for mig.

P:Halpret!cII tilkomm('r fredningsnævnct for Skanderhorg amt og menighedsn'iuct

for so~n.

, dell

Forallst[\elldc frcdn ingsdcklara lian godkPlldes.

Veu TillglysnillgPII hCllvis('s Iii vedlagle kopi af lTIatrilwels-kort vedlagt c1eklarn-
/L? - ,,7tion vt:~~rorel)(h' mat ... nr. /"7 ~ ~m4l:- (/.~y/ hy,/~t/' sogn, p[l hvi~et 2wft det fre(J('c1~ area! e<~I1~lt('glH't .

/' ~.~? .~ ...,.~ .... ~ ~e~......,J..,. -.

Frt'ullingsna'vnet for Sl<anucrborg nmt. lh m meJ. den ~ AtA~ /'1~.2,~

,~ ;7-7 . ?",.
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REG. NR. /~()~ 4
%~-2.~--r-~-/ :

FRI:!;;)NI:W::A.!;'/NE'r
.tor Skanderborg Ami

dJ L.li! øJ4 flM./Q

Fredningsdeklaration

Underskrevll{'

4t..
inclg:1r herved P:'l at nedenn:l'vntl' areal af den mig tilh.øn·nd(~ ejendolll, matr. nr. /9 -af

~ II)', ~
for Iw'rnwre anført

Arealet !Jeskrives saledes' L-vo-

sogn, frecl('s som neden-

Frc(lningcn har folg('lllle omfanlt: ~:..L ~-t--5.-r..L. • J
'-iflY..../-<::2.JJ~ "<__ 7~ --------x-:,--

Areak.ill' m:'l ikke heh)'ggl's eller heplan'fi.'s')Ikrilli'l ikke anhringes transformatorstationer,

1t'1d'on- ('Iler lelegrafmastcr, skilre, IIdsalgshocler, vogne til hehoelse eller lignende skon-

hcclsforslyrcnd(' genslande. -1~~v" t~lA. ,.r(~ ~ /&-<-<-../ ... ?Vl-CoIt-/.e~- ,~~-e~q
/ k~ 1'01 hl'holtler Hli~ UogJ:l't til'

.d~~.-I .

matr. nr.

For fredningen ydes der intet vederlag.

Denne frc<1ningsdeklaralion kan lyses paa min ejendom,

/f ~ /y by, /~

~I //

sogn.
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for sogn.

-hY-i+ke-matr:-n r.-tletgørl' rr-tand brttg~('jerrdu~

Tinglysningen sker liften udgift for mig.

Pfllalerettcn tilkommer fredningsnævnet for Skanderborg amt og menighedsrådet

e
e

. I

I/~--(.~.~,,;~,~~:...~/~,

•
Fora nslftcnde fredn ingsdek lara tion godkendes.

Vpd Tinglysningen henvises til vedlagte kopi af matrikuels-kort vedlagt deklnra-

tion veclrøn·[)(tc mat ... nr. /9 ~ --mfl. ~?--F hy, _:lo:

;&7'/'-";;1' sogn, pil hvilket kort det frcdpde an'al er ):rJdleglld.
t, ,.

. , (~.~)- ~~~---.;.~ ~~ '--
Frpliningsnævnet for Skanderhorg amt. ..U? m Al aJ. den ..2t:J ....r--c"'.yo .........-.Y-e.r- /9 .>Z

------------------------- --
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REG. NR. /9~p'/?
~.- ...~~.

FREDNI NG r; NÆ\'I;ET
f O r S k a - d e r b o r g A:n t

U~6f17.

Fredningsdeklaration

Underskrevne f-'- ~l L~ ~:/ ~~
indgår hervl'd ptl at 1l.Cl-krllllt"VIl~· arl'al al',.(lcn mig till~(}n")(I<:'l'jendolll, matr. nr. 751 af

~ogn, fl'cdes som neden-

Fredningl'n hilr l'ulgende omfang:

AI'l'ah'r4nd i~~~ ,..UH ~'pl,~ .. l~. Der mtt ikkc anbringes transformatorstationer,

tclefon- eller tclegrafma"tcr, skure, udsalgsboder, vognc til bcbo('l"c eller lignende sko n-

hedsforstyrl'nd(' gl'nstande .

..Jeg- r()rlj~Il(;)1l1ef"-l.nig dgg l'et til;

matr. nr.

For fredningen ydes der intet vederlag.

Denne fn>dningsdcklaration kan lyses )Jaa min

79 ~
ejendom,7/

//'

/~/ hy,

fol' n:prmerc anfl1r!. -r
"t\rlllllt+ hesltn vdl s~~

tli:;/ ..'
/'

sogn.by,
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OVERFREDNINGSNÆVNET I~()Y A Amaliegade 7 BJ/ic

1256 København K
Telefon 01 . 13 36 3B

Henning Lewandowski
Vidtskuevej 46
8260 Viby J .

Dato: IB. 02.86

J. nr.: 2660 K/B6

•
•

Fredningsnævnet for Arhus amts vestlige fredningskreds har den 9. december
1985 i medfør af en kirkefredningsdeklaration på visse vilkår godkendt, at
der opføres et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 19 9, Gl. Rye, belig-
gende Ryesgade 2 C, Gl. Rye.

Denne afgørelse har De påklaget til over fredningsnævnet med anmodning om,
at vilkårene for godkendelsen lempes.

Ejendommen matr.nr. 19 9, Gl. Rye, er tillige med andre ejendomme omfattet
af en kirkefredningsdeklaration tinglyst i 1952. Fredningen bestemmer, at

..... ----
der ikke må anbringes transformatorstationer, telefon- eller telegrafma-
ster, skure, udsalgsboder, vogne til beboelse el.lign. skønhedsforstyrren-
de genstande på arealet. Ved oprettelsen af deklarationen blev der af eje-

.~ ren taget forbehold om at bygge et beboelseshus på grunden dog med forplig-
~ telse til, forinden eventuelt byggeri påbegyndes, at forhandle med fred-

ningsnævnet om bygningens beliggenhed m.v.

Arhus amtskommune, amtsfredningskontoret, har over for fredningsnævnet
bl.a. udtalt, at en bebyggelse som ansøgt er i modstrid med miljøministeri-
ets vejledning om bevaring af landsbykirkernes omgivelser.

Fredningsnævnet har for sit vedkommende godkendt opførelse af et enfamilie-
hus med carport på vilkår, at byggeriet udføres i overensstemmelse med de
fremsendte tegninger, dog at huset udføres med afvalmede gavle! at huset
placeres mindst i en afstand af 10 m fra kirkestien, at relativ sokkel kote

Fil 10·'
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ved midte af facade længde sættes lig O, og at soklen på intet sted fremtræ-
der med mere end 30 cm's højde, ~ der ikke foretages opfyldning på grun-
den, og at der ud mod kirkestien etableres en 1øvtræshæk, der i udvokset
stand skal have en højde af mindst 1,50 m.

I Deres klageskrivelse har De henvist til, at kravet om, at huset skal ud-
formes med afvalmede gavle, fuldstændig vil ødelægge Deres hensigt med hu-
set og dets udseende. Huset er netop tegnet således, at det efter Deres
mening falder bedst muligt ind i det bestående miljø. Både kirken og de
fleste af de omliggende huse er uden udhæng og med helmurede gavle. Der

... er ved udformningen af byggeriet og med hensyn til beplantning af grunden
gjort meget ud af, at bebyggelsen skal falde så smukt ind i de bestående
omgivelser som muligt. Dette er også blevet påpeget over for menighedsr~-tit det, der som påtaleberettiget har accepteret byggeriet.

De har på denne baggrund henstillet, at vilkåret om afvalmede gavle frafaI-
des, og desuden at afstanden til kirkestien reduceres til 8 m af hensyn
til problemer med garage og skel mod vest.

Over fredningsnævnet skal udtale:

Ved oprettelsen af fredningsdeklarationen er der forbeholdt ret til at op-
føre et beboelseshus på grunden dog med forpligtelse til, forinden eventu-
elt byggeri påbegyndes, at forhandle med fredningsnævnet om bygningens be-
liggenhed m.v.

ee Bestemmelsen må forstås således, at fredningsnævnet kan bestemme byggeri-

ets placering på grunden under hensyn til fredningens formål. Frednings-
nævnet må desuden kunne påse, at byggeriet får karakter af et beboelseshus
(enfamiliehus), og at bebyggelsen hverken i henseende til størrelse eller
ydre fremtræden går ud over sædvanlige rammer for beboelseshuse.

Sådan som bestemmelsen er affattet, ses den ikke at hjemle fredningsnævnet
nogen beføjelse til i videre omfang at bestemme, hvorledes et beboelseshus
skal se ud, herunder hvilken tagform huset skal have.

Fredningsnævnets afgørelse af 9. december 1985 ændres derfor, _således at
vilkåret om, at huset udføres med afvalmede gavle, ophæves. De øvrige vil-
kår for fredningsnævnet s godkendelse af byggeriet, herunder at huset place-
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res mindst 10 m fra kirkestien, stadfæstes.

I afgørelsen har deltaget samtlige 10 medlemmer af overfredningsnævnet.
Afgørelsen er truffet enstemmigt.

Med venlig hilsen
rf)c4~/.t--{~

Bent Ja sen
vicefo and

•
•

•e



FREDNINGSNÆVNET FOR
ARHUS AMTS VESTLIGE

FREDNINGSKREDS
1 O DEC. 1985

Modtaget I fredningsstyrelsen

SAG HR. 116/85TINGHUSET. VESTER ALlt 10
TLF. 06 -12 20 77

Til fredningsregisteret
til orientering/6h-", ,f'h~l

Nævnet har d.d. skrevet således til Henning Lewandowski,
Vidtskuevej 46, 8?6o Viby J:

I

"I skrivelse at 9.oktober 1985 har De ansøgt om tilladelse
til opferelse at et 6nf'BII1liehuspi ejendolllllenaatr.nr. 19& Gl. Rye
by, beliggende Ryesaade 2 e, Gl. Rye. P4 e3endommen er der tiDl1yat
kirketredn1ngsdeklarationt hvoretter der at ejeren i 1952 blev taget
forbehold om at bygge et eboelaeshus pi grunden dog aed torpligtelse
til "tQrinden eventuelt byggeri plbegyndea at forhandle ~ed trednings-
DaaYDet ~. bygningens bellggenhed m.v.".

Nævnet har den 2.december 1985· besIgtiget ejendommen, hvor
De redegjorde tor det pAt8nkte byggeri.

Nalvnet skal herved tor slt vedkolllDende1 .edfer af den pi
ejendommen tlnglyste deklaration meddele tilladelse til optørelae af
et fbiaa111iriua .ed carport PI vilkAr l) at byggerlet udtøres 1 over-
ens.temmelse øed de tremsendte tegninger, dog at huset udføres med
atvalaede gavle, 2) at huset placeres mindst 1 en atstand at lo aeter
tra k1rk.stIen. 3)ved a1dte af tacedel~e sættes relatIv sokkelkote
11g O, og sokleh ml pi intet st~d tremt~e med mere end 30 cm's højde,
4)der ml 1kke toretages opfyldning på grunden og 5)ud mod klrkeetlen
etableres en løvtræshæk, der 1 udvokset stand skal have en højde af
aindst 1,50 meter. '

Et medl~ af tredningsnævnet har taget torbehold overfor
den trufne afgørelse, 1d.t han tlnder, at der bør rejses tredn1ng~sag
til Il1edeglelse af byggerl 1 umiddelbar 18rhed af Gl. Rye Kirke. II

• .~ .

AIaerelsen kan efter naturfredningslovens § 58 Indbr1n&es tor
overlrednlnasMvnet. AII_llelade 7. 1'56 It.benhavnI •• at bl.a. anseieren
o. r~rskell1le .,ndllheder. .

naletriste er ..\Iler fra den dal. alierelsen er meddelt den
pls-14ende kl.. eberettllede.

1ft tilladelse kan.ikke udnyttes t.r ucnebet .t·klaiefristen.
Er kla.- lV8rksat. kan tilladelsen ikke udnytte., medmindre den opret-
bolde. at overfrednLnlsnavnet.

'ill.delseD bortfalder. hvl. den ikke er udnyttet Inden 5 Ir.
Modta9!.t i fr ....rhingsstyrelsen

Fredningsstyrelsen.
1 O DEC. 1985

~.
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FREDNINGSNÆVNET FOR ARHUS AMT
TIL ORIENTER!NG

Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

20/07-99
Arkitekt Bent Nielsen
Ry Mølle
Rodelundsvej 2 A
8680 Ry Modtaget i

Skov- Ol! NAt.'l/i'tyre1sen

2 1 JUli i999

Vedr. j.nr. 72/1999 - ændring af tagdækning og kviste på matr.nr. 79 GI. Rye by,
GI. Rye, beliggende Kirkebakken 2.

Århus Amt har den 8. juli 1999 fremsendt en fra Dem på vegne Kate Bøgh modtaget
ansøgning om tilladelse til at foretage udvendig isolering af tagflade , oplægning af ny
tagdækning i en teglrød isopal-skifer samt udskiftning af kvist mod vest og etablering
af ny kvist mod øst.

Ejendommen er omfattet at kirkeomgivelsesfredning tinglyst den 24. juli 1973.

Århus Amt har anført, at etablering af to spidse kviste i stedet for den eksisterende, vil
give huset en mere harmonisk fremtræden og at tagdækningen med teglrød isopal-skifer
er at foretrække frem for tagpap, hvorfor Amtet anbefaler Fredningsnævnet at godken-
de det ansøgte.

Ry Kommune har anført, at man intet har at indvende mod det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger:

"

Da det ansøgte projekt er af mindre omfang og må antages at give ejendommen en
mere harmonisk fremtræden, finder Fredningsnævnet ikke, at det ansøgte strider mod
fredningens formål, hvorfor der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, med-
deles dispensation til det ansøgte på vilkår, at ombygningen udføres i overensstemmelse
med de fremsendte tegninger.

Klagevej ledning

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.

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-737-10-99)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø

{ Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø _
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Olaf J. Møller, Engvej 9, 8680 Ry
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Frede Johannesen, Emborgvej 45, 8660 Skanderborg
Ry Kommune, Knudsvej 34, 8680 Ry - j.nr. 9906-9936.

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:

(')



 
Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
Arkitektfirmaet Søren Krarup Frandsen 
Præstegårdsvej 10 
8680 Ry Tlf. 86 12 20 77 
 Fax 86 19 71 91 
 E-mail: 
 { HYPERLINK 
"mailto:pho@domstol.dk" }
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 8. marts 2011. 
 
Vedr. j.nr. 8901-01.2010.155, Ansøgning om tilladelse til opførelse af carport på ejendommen 
Præstegårdsvej 1, 8680 Ry. 
 
Skanderborg Kommune har den 2. december 2010 fremsendt indstilling til fredningsnævnet: 
 
Skanderborg Kommune har den 16. november 2010 modtaget en ansøgning om opførelse af 
carport på ejendommen matr.nr. 1a Gl. Rye By, Gl. Rye med adressen Præstegårdsvej 1, Gl. Rye, 
8680 Ry tilhørende Rye Menighedsråd. 
 
Oversigtskort 
 

Placering af carport
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Ansøgningsmaterialet er vedlagt indstillingen. 
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Ejendommen er omfattet af kirkefredningsdeklaration på matr. nr. 1 a m.fl. Gl. Rye By, Gl.Rye. 
Deklarationen er lyst den 10. oktober 1955.   
 
Fredningen/deklarationen har følgende omfang: 
 

• arealerne må ikke bebygges 
 
Der forbeholdes dog ret til: 
 

• at bibeholde de nuværende bygninger og til at opføre sådanne, som måtte være 
nødvendige for kirkens eller præstegårdens brug, dog først efter forhandling med 
Fredningsnævnet. 
 

Skanderborg Kommune har fremsendt sagen til Fredningsnævnet med henblik på afgørelse iht. 
ovennævnte fredningsbestemmelser. 
 
Kommunens bemærkninger 
I den aktuelle sag er der tale om opførelse af en carport på ca. 24 m² i tilknytning til eksisterende 
carport på ca. 24 m² og i samme materialer og form dvs. med træbeklædning og med fladt tag. 
Efter nyopførelsen vil byggeriet fremstå som en dobbelt carport på 48 m². 
 
Kommunen har ingen bemærkninger til det ansøgte. 
 
Kommunen er jf. ovenstående indstillet på at meddele byggetilladelse, såfremt Fredningsnævnet 
meddeler dispensation. 
 
Århus Stift har meddelt, at der ikke er indsigelse mod det ansøgte. 
 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Nævnet har behandlet sagen på det foreliggende skriftlige grundlag. 
Nævnet finder med den begrænsede størrelse og placering af den ansøgte tilbygning ikke, at det 
ansøgte er i strid med fredningens formål, og der meddeles derfor i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet. 
  
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Natur- og Miljøklagenævnet over 
afgørelsen. 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til 
Natur- og Miljøklagenævnet. 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr til 
Natur- og Miljøklagenævnet. 
Gebyret udgør 500,- kr. for privatpersoner og 3.000,- kr. for alle andre klagere. 
Natur- og Miljøklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget 
sagen fra Fredningsnævnet. 
Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. 
 
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre Natur- og 
Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Tilladelserne må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget. 
 
Tilladelserne bortfalder, hvis de ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens § 
66, stk. 2. 



 
 
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. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Per Holkmann Olsen 
 
 
Denne afgørelse er pr. mail fremsendt til: 
Arkitektfirmaet Søren Krarup Frandsen, Præstegårdsvej 10, 8680 Ry, { HYPERLINK 
"mailto:soeren.frandsen@gefiber.dk" }
Århus Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Århus C., { HYPERLINK "mailto:kmaar@km.dk" }
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK "mailto:nst@nst.dk" }
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:dn@dn.dk" }
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité v/ Olaf J. Møller, Engvej 9, Gl. Rye, 8680 Ry,  { 
HYPERLINK "mailto:skanderborg@dn.dk" }
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, { 
HYPERLINK "mailto:jytte.heslop@gmail.com" }
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Flemming Pedersen, Rosenvænget 86, 8362 Hørning, { 
HYPERLINK "mailto:bi-avler@mail.tele.dk" }
Hanne Mortensen, Skanderborg Kommune, Teknik og Miljø, Knudsvej 34, 8680 Ry 
{ HYPERLINK "mailto:hanne.mortensen@skanderborg.dk" }  
Skanderborg Kommune, Adelgade 44, 8660 Skanderborg, { HYPERLINK 
"mailto:Skanderborg.Kommune@skanderborg.dk" }
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