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Lokalitet
REG. NR. lo ~I

•· Gravhøje, Dommerby hede.

Kommune: Skive.

J.nr.

Areal •

'I Formål
\
I

, .el~ Indhold
I;

l
i
l

Ejer

Påtaleret

1:25.000
1000 Fr. 1.

21,9 ha. Fredet: FNK 4.6.1946,
OFNK 7.2.1948,
OFNTK 28.3.1972.

Sikring a~ hedeareal med gravhøje.

Området skal bevares i sin nuværende tilstand og må
ikke bebygges, beplantes eller opdyrkes. Lyngen må
ikke a~drives eller a~brændes, men ejerne har ret til
slåning a~ lyng til eget brug. Der må ikke anbringes
noget, der kan virke ~orstyrrende ~or udsynet eller
skæmmende. Gravning a~ sten, grus, sand, ler eller andet,
udover det til anvendelse på pågældende ejendom nødven-
dige, må ikke ~oretages. Eksisterende nåleplantninger
må udnyttes til hugst og plantning til fornyelse a~ det
tidligere plantede er tilladt.
Der kan af ~ormanden ~or fredningsnævnet dispenseres
fra bestemmelserne om lyng, skæmmende indretninger og'
råsto~gravning.

Staten.

Fredni~gsnævnet.

FREDNING
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<.NERFRIDKIN3SNA:V;\ETS KEND:::LS3SP:.'{'JT uK(,L.

•

Aar 1948, den 7.Februer, afs8gde 0verfrednincsn~vnet
paa }runala af skrlf:'lig 'G mU:jdtli~~ V'te;'in,s følcen3e

K e " d e l s e

i SCLen l~r. 686/46 vedrørellde FredninG af et Arerl mellen L-::noe-
veJen Sklve-Knuoctrup ng 3~Gnevejen fra d~n1ie til Fly indehl"}ldende
et betydeligt 4ntsl GravhøJe.

Den of Frednin~JnBvnet f'r Vib,rg A~tsr3 ds~reds den
4. Juni 1946 afs'gte ~endelse er s331ydend2:

"Ved 3krivelse af 14. Juli 1944 har D',nrnarks I\~l1urfred-
ningsf~reninG f0r 1ævnet indbragt SpørgsrnDolet om FredninG &f et
,\real mellem L~nQevejen Skive-Knudstrup ng S0gnevejen fra d~nne
Vej til Fly, ldet dette Areal rum~er et betydeliG Antal ]r~vhøje.

Y~vnet har besigticet Arealet 0[, drøftet 3cgen med de
p~abældende ladseJere, der alle har proteseeret mod Fredning,
hv'rved Beby~s~lse o~ Beplantning f'rhindres, hV1rhas de i Til-
fæloe af Fred!Jinc h[.r paast',aet Ers"':atning, om hvis Størrelse
de ikke hsr vlllet udc81e sie.

l.:2vnet har dere::ter eeTJi:'te'",:Tli[b"s1 ut t.et p::~ et A,eal,
der m0d ~st be:rlnses af Amt~v~jen 3kive_Knudstrup, ~,d Vest
af 3'lgncveJen fra Am"':svejen til Fly "'= m.,d .3yd af Sl:elo',kl.;:en
mellem :9();n",e,by~[, I:~bherup S~gne, at la~~:,e saalydende Servitut:

a.
(,mraadet skal beva;-es i dets nuvær"nde Tilstand 0[,

maG s'm F~lbe deraf bl.a. in;e~sinde bcbYlGes hverken
var1st eller ~id]er"':id~Et ng ej heller ~~pl~~tes eller ,pdyrkes.

b.

I

Lyngen :ne2 ik!:e "fd:'lves eller afbr'rn::Jes, men 'SJeren
her Ret til Slsaning af ~yng til e~et Brug.

c.
Der mew ikke p.'" (,mr8aoet :1nb]'in."'::l LyslJlsster, \eklame-

:n::s~er, :elef,np2le e~ler li[nende eller i J~t nele v~ri[t eller
mldJErtld:~t &flbringes n'eet, daT k3n virke f~r~tyrre~de f0r
Udsyne ....sIler s::-!"", "nde.

d.
:Der ID8.3 ikke P[,.8 Ares1et :'r~tc.hes ~r.::vnlng c:..f Sten,

Jrus, :Jand, Ler eJler aLdet udw",r o.",ttil AnvencJ"lse r,,:, :En

pas~,1denGe SJsnd'lffinø~ve~d:~e.
e.

lIvf)r \.:8T findE"s l':;;;aletr 'H"J1SIJtnin]er ht;:r :SJerne Ret

til HUGst ae:; til :Plsnt~,illg til ~,)rnve1se af 0.' t tid1i~ ere

.1
Ji'
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plant9de, oen PlantninG til F'rnyelse af selvsaaede ]ran '6 Fyr
maa ikke finje 3ted.

Fra Beste~elserne under b.c. oe d. kan der dog

dispenseres af Flrmanden for Naturfred~in[sn=vnet, nser Fnr-
h0ldene taler derfor.

For den s221edes paalagte Servitut, åer vil v~re at
tinglyse paa de nedennevnte :':atr.J<r.e af D-''!1"TIerby3"1gn tilhø-
rende v~d:øjede EJere med et Areal, s-,m fnr hver især a~ført
ti11æ_, es OEr :Jerne en Zrstatning s')m f')r hver især, hv,rved
be-~rkeE, at HnlGer Toug~ard h~r oplyst, at h3n har til-
plantet hele den hern tilhorende pCB Are~let beliggende Del
af M~tr.l,r. 5b, hv 'rf 'r der ikke ;,ilken::es ham n 'g",n :':rstat-
ning:
l\:atr.
~(r.

ha Erstatninc

19f
2d

Dom::lerby
DalsGilard

Frederik Aakmann, ~astum CJ,v6 Kr. 15,(;1

• N.P.A.Nielsen, T~an:ers,
merby

Dom-
1,19 297,5':

13a l:ristian J:ic')bsen, !)nm:3er-
by

la
5b

~als~~' ~rd
!)()1L'Ilerby
;)()-n' crby
Do;;] -erby

"
4,B7
4,61
3,16
2,74

1217,5 r)

1152,5CJ
79(" ')C

0, ()CJ51;
12a

Kr.Cster[as!'d 3~~sen, "
Holger ~nus~ard h

3,fie ~drtine Ravn ng And.
8hr. Jacobsen ~avn, Dommer-
o~~

"
"

~, 2 (; "
6a ,DOlTJllierby fornen reter Damga~rd, Pre-

d~riks~ade 35, Skive 2,26
(.1,79

" 565,(;0

" 197.5/
~~;._~7§2!.YS'_

~e ~ed 3=rvitut oela:te Arealer vil v~re et ~6stykke

le tllKenJte Ers~ut~lnger uuredes med E[lvC~len &f
StBtsk3ss·~n oe; LJlvG21en Ef Vlb'"lrc A::ltsf'no.

ra"~alsretten med ];en,,'yn~il je p'__,lrgte Serv::tutter

•
~ill:::L5eE ?rC:'dlli[1:...~sn~"'vnE:=t f)r VibfJrz AjtS ......·c3s~s~:.reds."

J~.;_;er~ t~ f re] :bt fnr .verf ....cc .1n~SYl:~v:net i lJ-::nrl·"'\ld

til l\Lturfrednin ...)E:J 'vens ~\ 19, Stk. 3, hv")rh0S G-::n er iU.J8rd:et

af -1 e lrS:;IlJ. e L,os'C"Jere:
r~atr.1ir. 13a :9o:rc"TIerby:r:ristlan J~c)1:Jsel1, D" ",rby

la ~~lsC3ard: 3ergli')t ~als~8aro,
"

"

5b J')Y~'TIe~DY: :"'f.lTtlnus Pe"'te~'s~n,
(tidl. SJer ':r. l,r_:,-, r :';ard :~:::L:;en)

5e :;)'):- '",roy: ~i 'lc~er J'h'u:~.:ro, : "::,-;-~rby
128 D'"'ffi..:erb;Y: J ,fle tl:artl.8 2:.vn 0[ .~nc.:.er2 8hr. J~c"l>;::e!:l

~[ vr., >'ID erby
6a Do~~er1:Jy: ~erkus K0rtbeck, D~~'drby (tijl. S~er To-

ter ::c;-~_[3rd)

Arsr-1er~:e

71.. ~)',. erby: }::ri Etlnn J sn.::"3Cl.l t :-;"": -,erb'y.

(JVerfredninc srL'vnet hr:r o'en 19. ;u:,(st 1947 be:::i,-:ii€et
Ob f lrtJ:;'.dlet :ned de i -::',';(n int'~rel:'3erele ~",r""er.
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:et vedt'1ges herur.der, et der meddeles Ejeren a1 l,:etr. ::r. 5g,

Gaarde:er H~lgBr T'1uga~rd, ~illadelse til et pleJe et ca.
l ') m bredt Jr",n6b~1 te "m};rin; Q'3rJ PQ~' :-Jans :':j e 11:: ,ro v:;reilde
Uaaletr.spla!!ta;e, d'g uden at dette maa berRre JrQv~0jene,
samt at den p!o.'-'G.2ldende :'E;81etrJJsplantaGe, nanr den ",;j l sin
~id er hu;stc'1den ng bliver fjernet, ikke m2B f'1rnyes.

Da det ikke ly,{]:edes at '1pna8 F 'rlig med de anl;e"Jde
Lr,dsejere nID 8:rs"":stnlnsen, an.!!. "'tdede ."!l,!.:n rkesf ti 'lTIsl:f)":I"TJiss i ""'ln en

nm 3t vllle fastsatte jrststni~~en til disse, og ~aks=~i,~s-
ko-n...rnis.si'lnen har ncrc:ter fastsat Srstctr.in:erns- til fø]ceYJde

Eeløb:
::r. l217,5()

" 1152,51)

" 63'2, UJ

" 548,(}()

r~, Berbli0t D~lSC3ard
~artinus Pecersen
H'11ger l'nugaard
S"fie ;',artine Ravn og
Anders 8hr. Jac'1bsen Ravn " 44'J, ,,()

452 , ()()
158, (jl)

I,jc.rkus K lrtbeck
Kristian Jensen

"
"

Det bem:zrkes, at EJend ';TI 'lene ~::~]tr.Nr. 5b '1(; 68 D )ffi::lerby
under Sssen er nverdra,:et hhv. fra GaardeJer I:r. ':::ster~aard Ba!1Sen til
G~arjeJer ~~rtinus Fe~erser. o~ fra G2ardeJer Feter D~~~aard til

~~srd'Jer M=rkus l"rtbeck, ~5 at be~~e de tidlizere SJere har
erkl~rct, at ~rstatnin~en tllf81de~ je nuv~r8~de ~jere.

Da Uverfredrnne;sn:'v:1et lDvrle:;t kan til tr..3de det i Fred-
niJJ6sn=vLets ,(en:L]se [,!',f.orte, vi] denne v"re at stacf.ste med de

af det f()renstf::2.e:,de følGe:Jde .r.nc.rl:,;"r.
T h i u ~ s t e m m e s:
Den af Fredni~csnFvnet fnr Vib'TC A~tsr5~dskreds den

4.JuLi ]946 afsacte Kenu.lse vedr~rende Fredninc ~f et \real mel-
lem] 8'1CevBJen SKive-!:n",d':'tI'llP '1C :3 'c!1<"\"'Jt:w fr.:. ddlne -:il Fly
in~en~ldc~je et betvdeJi6t Ant31 3revhøJ8 st~j~_stes ~ed de ef
~et f ""Iral sts8ellce fø2f.:cYlJe I~nd~ln.;er.

I E::~stc.. :Lln[ udbetales der:
Kr. 15, 'iG

Eertlnus Ieterse~

~12l7,5('

"1152,5',
p 632,(;(

:l·)lcer =- nUt:8arj, D()I!I.ifJ,~rby

5""'1:ie :,:srtl':le R::vn 0C: Ar:cer3

8~r. J~c,bs=n R~vn, ;'~m~rby
~erkUE K'1rtbeck,

II 44CJ,f)i)

" 452, ','
II

1rstntl1ln~en UG1'ec.es åf 3t8.:"S~~C::8sen )L; VlO·'T,::w AY''ivsf)r.lc

j v e..- r :JJt o ::.-:.1 v o 1,.- 2 E;:-1 •

P'ul Ar.:J,,!'sen.

..'.• 1_ .. __ 1 _o, ' --,-
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01031.00

Dispensationer i perioden: 28-03-1972



REG. NR. /p.3/.

UDSKRIFT
a f

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

År 1972, den 28. marts, afsagde Overfredningsnævnet følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e

ee

til Ove rfredningsnævne ts kendelse af 7. februar 1948 om fredning
af et areal beliggende mellem Skive-Knudstrup landevej og sognevejen
fra denne til Fly. (Ofn. 686/46).

Ifølge den nævnte kendelse, hvorved er fredet et ca. 22 ha
stort hedeareal med et betydeligt antal gravhøje (Dommerny hede)
er det bestemt, at "området skal bevares i dets nuværende tilstand

I~) og må som følge deraf bl.a. ingensinde bebygges hverken varigt eller
I

midlertidigt og ej heller beplantes eller opdyrkes" . Det er endvide-
re ikke tilladt at opstille lysrnaster m.v. samt foretage gravning af
sten eller andre forekomster.

~) Viborg amts vejvæsen har den 22. september 1969 søgt frednings-
'I' nævnet for Viborg amts sydlige del om godkendelse af projekt til

ændring af indføring af flyvejen (offentlig bivej nr. 65) i Viborg
~',_ amts landevej nr. 20, Skive-Knudstrup, hvorved den nordligste spids

af det fredede gennemskæres af en ny vejbane.
Fredningsnævnet har forelagt projektet for Rigsantikvaren,

som i skrivelse af 16. september 1971 har anbefalet, at dispensation
meddeles, idet der - uagtet vejen gennemføres i meget kort afstand
fra gravhøj - ved vejanlægget med tilhørende grøfter bl.a. opnås,
at parkering og anden for lyngvæksten skadelig benyttelse af det
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fredede af besøgende til den nærliggende væddeløbsbane i nogen
grad hindres ved etablering af en grøft langs randen af den
fredede hede ud mod offentlig vej.

Overfredningsnævnet~ til hvem fredningsnævnet har videre-
sendt sagen~ har derefter besluttet at meddele den fornødne dis-
pensation til det omhandlede vejreguleringsprojekt i overensstem-
melse med amtsvejvæsenets plan nr. l af marts 1969.

T h i b e s t e m m e s ~

Den af Overfredningsnævnet den 7. februar 1948 afsagte
kendelse vedrørende fredning af et areal mellem Skive-Knudstrup
landevej og sognevejen fra denne til Fly skal ikke være til
hinder for regulering af flyve jens indføring i landevej nr. 20
Skive-Knudstrup i overensstemmelse med de forelagte planer.

Udskriftens rigtighed
bekræftes

Ism.
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