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Uddrag af fredningsbestemmelserne
i

Overfredningsnævnets afgørelse
af 12. juni 1991

om fredning af området mellem Doverkil og Ydby Skjold
i Sydthy Kommune, Viborg Amt (sag nr. 2788/89).

c.e SE 10VRIGT REG.NR. 7729.00

c. Ophævelse af ældre fredninger.

Følgende fredningskendelser m.v. ophæves:

c l) Fredlysningsdeklaration vedrørende arealer af Ydby Hede, ting-
læst 6. juli 1916 på daværende matr.nr. 9 e, 46 d, 46 e og 14 e
Ydby og Tvolm Byer, Ydby Sogn.

2) Overfredningsnævnets kendelse af 28. april 1948 om fredning af
et bakkeareal ved Skibs ted fjord mellem Ydby og Boddum i Thy.
3) Overfredningsnævnets kendelse af 15. februar 1949 om fredning
af "Brokær" og "Doverkil" i Ydby og Boddum sogne.

4) Fredningsnævnets kendelse af 7. juni 1972 om fredning af bak-
kearealer i Dover By, Ydby .
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• Lokalitet : Boddum bakker. Brokær og
REG.Nl ~'7~ I~YS

Doverkiil. SØlWl"l ~5 4~
D
~

Kommune: Sydthy.

'.,

J.nr.

ArealBoddwa
BrolaIr

bakk.r. 67.7 ha
oe Doverkiil. 81,4 ha

l' 1.1t 1Ii8 • l h.
: A) iiB!ktoLSikriDg'.~ arlaBoloSi.k verdl1'uldt o.rld ••B) Mi I • (udvid.l •• af A). Sikrinc .~ l.nd.k.~ ••

1.ieto•• r_olo.i.k verdi1'uldt oaarld••
C):BE0ker P' POY.f~til' Sikrtna .f 'btolo.t.k (bot.utak)'J 'nIrdi~ldt o.r cl ••

.' , D) Si'krina .~ lli1Ulr.olDrld. (,,6 b.) .~ l.nd.k.b.li ...·
. tnt.r •••••

Form61.

Jndhold A) IdbX Skjold ••• FDK at 6.7.1916.
ø) Bpddufflbakker' •• OFNX .t 28.4.1948 .tde 1-2 og .ide ~.
c) Broker Ol Dpverkti\' Afvandinc eller vend.tand ...nk.

nina al ikke ~tnde .ted, borta.t her~ra al .r.alaru.
anv.nde •• 0. hidtil. hvorunder o.al ~.ld.r cravntDC

JI o. opren.nine .~ .r.~t.r.
D) l!. oa ,A »Ov.r by. Ydby aop. Se I"JfI[ .~ 7..6.1972

.id. '.6.
: Private •e

Ejer
•

•P6taleret f A) Nati'onallDua••t. B) Fr.dntnsan.vn.t, c) DaDllerk Natur·
~r.dninc.~or.niDC o. ~r.dntDC.UY11."', D) I'r.clnin••..-va.t
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UDSKRIFT
af

forhand1ingsprotoko11en for

Fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds.

År 1972, den 7. juni kl. 10 holdt fredningsnævnet møde på ting-, huset i Vestervig. Til stede var den fungerende formand, fhv.

dommer Aage Bech, Vestervig.

Der foretoges:

Fr. sag 225/69 Fredning af bakkearealer i Dover

by, Ydby sogn, Sydthy kommune,

Viborg amt.
~
1/
t
I.

Formanden bemærkede, at den nedenfor anførte kendelse

var udarbejdet i overensstemme1se med aftalerne med det amtsva1g-

te medlem, vurderings formand H. Ovesen Nygaard, Kallerup, og det

fe

kommuneva1gte medlem for Sydthy kommune, gårdejer Ove Lykke, Svan-

kjær, der begge havde godkendt kendelsen inden dens afsigelse.

Det tidligere sognevalgte medlem for Boddum-Ydby kommu-

ne, gårdejer Berner Hedegaard, Refs hedegård, havde deltaget i sa-

"r,
gens indledende behandling.

Herefter afsagdes sålydende

k e n d e l s e :

•
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Ved skrivelse af lo. september 1969 har det tidligere• fredningsplanudvalg for Hjørring og Thisted amter i medfør af

§ 9 i lovbekendtgørelse nr. 194 af 16. juni 1961 fremsendt anmel-

delse om en påtænkt grusgravning på matr. nr. l~ Dover by, Ydby

sogn.

Anmeldelsen er sålydende:

Sognerådsformand Sigurd Yde, Boddum-Ydby kommune, har

den 8. september 1969 overfor fredningsplanudvalget anmeldt en fo-

~ restående grusgravning på ovenstående matrikelnummer, tilhørende

gårdejer P. Bisgaard, Dover østergaard. Grusmaterialerne skal an-, vendes ved vejarbejderne i forbindelse med den allerede påbegyndte

Dover Odde-vejforlægning.

Udvalgets repræsentant besigtigede stedet den 9. septem-

ber 1969 sammen med sognerådsformanden og ejeren. Grusgravningen

skulle koncentreres i et af de kraftigt formede morænebakkedrag,

der danner nordranden af den gamle afsmeltningsdal ved Brokær og

Doverkil.

Da det omhandlede arbejde i praksis vil resultere i, at

det pågældende bakkedrag fjernes fra landskabet, gjorde man fra

udvalgets side gældende, at sagen, jfr. naturfredningslovens § 9,
skulle forelægges for fredningsnævnet.

Det igangværende vejarbejdes videreførelse er afhængig

af en kontinuerlig grusleverance, og da sagen derfor utvivlsomt

har presserende karakter, påtog man sig fra udvalgets side at an-

melde sagen for fredningsnævnet.

Det omhandlede bakkedrag sYnes ikke at være omfattet af

overfredningsnævnets kendelse af 15/2 1949 vedrørende Brokær og

Doverkil, idet denne fredning kun tager sigte på sikring af vand-

og sumparealerne mod udtørring.

Da bakkedraget, der ønskes bortgravet i forbindelse med

vejarbejderne, indgår som et fremtrædende landskabeligt led i det
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smukke istidslandskab, der her, mere klart end andet steds i Thy;

illustrerer den mor~ologiske proces i landsdelen, må man anse det

~or a~gørende uheldigt, om det påtænkte arbejde gennem~øres, spe-

cielt da det aktuelle grusbehov utvivlsomt vil kunne tilgodeses

fra andre nært liggende og mindre landskabeligt ømt~indtlige loka-

liteter.

Fredningsplanudvalget skal med motivering i ovenstående

samt under henvisning til natur~redningslovens § 9 (j~r. den nye

~ natur~redningslovs § 42) tillade sig at anmelde sagen ~or ~red-

ningsnævnet, idet man samtidig henleder nævnets opmærksomhed på sa-, gens hastende karakter.

Foranlediget hera~ a~oldt ~redningsnævnet den 19. sep-

tember 1969 kl. lO~ et åstedsmøde med lodsejeren, gårdejer Peder

Bisgaard, Dover østergård, og ~oretog samtidig en besigtigelse a~

arealerne, hvorunder det blev konstateret, at der var ~oretaget en

mindre prøvegravning.

Under dette møde var ~redningsplanudvalget repræsenteret

a~ arkitekt Fyhn, det tidligere Thisted amts vejinspektorat a~ vej-

assistent Kjærsgaard og den daværende Boddum-Ydby kommune a~ amts-,_
"e rådsmedlem, sogneråds~ormand Sigurd Yde, Dover Vestergård.

E~ter nogen drø~telse enedes nævnet med lodsejeren om at

undlade at ~oretage gravning a~ grusmaterialer m.v. samt om regu-

lering a~ den skete prøveudgravning på matr. nr. l~ Dover, idet

man i ~orbindelse hermed samtidig drø~tede et ~orslag ~ra ~red-

ningsplanudvalget om ~redning a~ et område a~ matr. nr. l~ og 5~
Dover by, Ydby sogn, om~attende de vedvarende græsningsarealer

langs "Doverkil". Området var foreslået a~grænset mod øst a~ Dover.

oddevejen, mod syd a~ Doverkil, mod vest a~ skellet mod matr. nr.
a7- Dover og mod nord ~ølgende grænsen for græsvæksten.

Som resultat a~ ~orhandlingerne udtalte lodsejeren, at

han ikke ville modsætte sig en ~redning a~ det foreslåede område,
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bl.a. gående ud på forbud mod bebyggelse, grusgravning m.m., dog

under forudsætning af, at der tillagdes ham en passende erstatning

herfor, som skønsmæssigt blev foreslået fastsat til 3.000 kr., dog

i nogen grad afhængig af arealets størrelse efter senere opmåling.

Sagen blev herefter udsat til fremskaffelse af det nød-

vendige kortmateriale samt arealberegning.

Efter at det fornødne materiale nu var fremskaffet af-

holdt fredningsnævnet den 2. maj 1972 kl. ~ et nyt møde med lods-

ejeren.
På mødet var fredningsplanudvalget for Viborg amt repræ-

senteret af sekretariatsleder, forstkandidat Ramsing, der bemærke-

de, at planudvalget indtrådte som rekvirent i sagen. Endvidere var

Byudviklingsudvalget for Sydthy og Morsø kommuner, Viborg amtskom-

mune og dennes tekniske forvaltning samt Sydthy kommune indvarslet,

men fandtes ikke repræsenteret, hvorhos panthaverne i ejendommen

var indvarslet uden at give møde.

Nævnsformanden redegjorde kort for sagens hidtidige for-

løb og for et af nævnet udarbejdet forslag til servitutbestemmelse

for det foreslåede fredede område af matr. nr. a a1-, 5- Dover by,

Ydby sogn, et areal på ialt 5,6 ha.

Nævnsformanden omtalte derhos bestemmelserne i den af'

Overfredningsnævnet under 15. februar 1949 afsagte kendelse om fred-

ning mod afvanding af arealerne "Brokær" og "Doverkiltl, idet han be-

mærkede, at den nu foreslåede fredning ikke var omfattet af oven-

nævnte kendelse, men efter nævnets opfattelse måtte anses for et

tillæg tilOverfredningsnævnets kendelse.

De mødende kunne godkende såvel størrelsen af det til

fredning foreslåede område, samt det udarbejdede servitutforslag.

Efter drøftelse af sagen blev der foretaget en besigtigel-

se af området

Under hensyn til at en grusgravning i det kraftigt for-
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mede moræne bakkedrag, der danner nordranden af den gamle afsmelt-

n~ngsdal ved "Doverk~l" og som ~ndgår som et landskabel~gt led ~

det smukke ~st~dslandskab, måtte anses for afgørende uheld~g, var

der ~ nævnet en~ghed om, at området burde fredes ~ medfør af fred-

ningslovens § l, ~det bevarelsen af bakkedragene skønnedes at være

af væsentl~g betydn~ng for almenheden.

Der pålægges de fredede arealer følgende fredn~ngsservi-

tut:

Arealerne, der udnyttes t~l vedvarende græsn~ngsformål,

må anvendes som hidtil, men skal iøvrigt henligge ~ naturlig til-

stand, og der må som følge heraf ikke foretages nogen form for af-

gravning eller påfyldning, derunder ej heller gravn~ng af sten,

ler, sand eller grus m.m.

Om det ønskes, må der til landbrugsrnæssige formål fore-

tages hegning samt plantning af læbælter.

Der må på arealerne ikke foretages nogen form for bebyg-

gelse, hverken midlertidig eller vedvarende, ligesom der ikke må

opstilles boder, skure, master, transformatorstationer, camping-

eller beboelsesvogne, telte eller iøvrigt anbringes eller placeres

noget, der kan virke skæmmende i landskabet eller hindrende for

udsigten.

Der må på arealerne derhos ~kke etableres oplagspladser,

bilkirkegårde eller lignende.

Bestemmelserne ~ Overfredningsnævnets kendelse af 15.

februar 1949 om fredning mod afvanding af "Brokær" og "Doverki11l

og som bl.a. behæfter ca. 2,3 ha af de her ommeldte arealer, skal
fortsat være gældende.
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4.

Der tillægges ikke ved nærværende kendelse almenheden no-

gen særlig ret til færdsel på de fredede arealer, men det forud-

sættes, at almenheden har adgang til arealerne i det ved den til

enhver tid g~ldende naturfredningslovs hjemlede omfang.

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Viborg amts

nordlige fredningskreds og fredningsplanudvalget for Viborg amt

hver for si& eller i forening.

Der er i nævnet enighed om, at der for fredningen af de
a aommeldte 5,6 ha af matr. nr. 1-, 5- Dover by, Ydby sogn, bør til-

lægges ejeren, gårdejer Peder Bisgaard, Dover østergaard pr. 7760

Hurup Thy, erstatning.

Efter forlig med ejeren fastsattes erstatningsbeløbet

til 4.000 kro

Beløbet forrentes fra forligets dato den 2. maj 1972 at

regne, og indtil det kan hæves med en årlig rente, som er 1% højere

end den af Danmarks Nationalbank fastsatte diskonto, der var gæl-

dende på forligstidspunktet.

Erstatningen udredes med ~ af statskassen og t af Viborg

Amtsfond.

Ingen af panthaverne har rejst krav om andel i erstat-

nings summen , der herefter kan udbetales til ejeren.

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

De foranommeldte arealer fredes som fastsat mod betaling

af erstatningsbeløbet, der udredes med ~ af statskassen og t af

Viborg Amtsfond.
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Sagen sluttet.

Bech
tung. formand
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H. Ovesen Nygaard Ove Lykke

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Vestervig, den 7. juni 1972.

fung. formand
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Plan i 1:1.000 vedr.
del af matr. nr. 111og 51!
Dover by
Ydby sogn, Refs herred, Viborg amt

H~d skrovl1ring er visl fredningsgransen.

Udfærdlg.1 III brug v.d Iinglysnlng af d.klarallan
på o~nncpvn/~malr.nr.e.

ThISI.d, don 16. maj 1972
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