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Sag nr. 267. Fredning af området mellem Doverkil og Ydby
Skjold i Sydthy kommune, Viborg amt.

Kendelse:

(Meddelt den 31. oktober 1991)

overfredningsnævnets afgØrelse af 12. juni 1991 om er-
statning i anledning af fredning af området mellem Dover-
kil og Ydby Skjold i Sydthy kommune, Viborg amt er på-
klaget til Taksationskommissionen vedrØrende Naturfred-
ning af sagens lb.nr. 18 b Lars østergaard Tjener, lb.nr.
31 Else Dige og lb.nr. 38 Niels SkinhØj Hansen.

Taksationskommissionen har den 10. september 1991 be-
sigtiget de fredede arealer og forhandlet med ejerne, af
hvilke lb.nr. 31 og 38 var bistået af konsulent Erland
Kramer, Det thylandske landØkonomiske Selskab.

Viborg amtskommune, Naturforvaltningskontoret var repræ-
senteret ved forstfuldmægtig Jesper Stenild.

Ad lb.nr. 18 b

Ejeren har i en skrivelse af 30. juni 1991 overfor Taksa-
tionskommissionen forlangt en erstatning på 2.500 kr. pr.
ha eller 50.750 kr. for sin ejendom på 20,3 ha. Ejeren
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har til støtte for en forØgelse af erstatningsbelØbet
bl.a. henvist til, at fredningen på hans lodder,
matr.nr. 7 p og 28 a forudsætter, at større arealer med
nåleskov end 0,15 ha skal henligge som lyng, hvilket
betyder, at han skal rydde skov uden at få erstatning
herfor. Det bestrides, at de pågældende nåleskovsarealer
skulle være selvsåede, og ejeren har i denne forbindelse
henvist til, at signaturen for nåleskov på det kort, der
angiver arealanvendelsen pr. august 1986, udviser et
større skovareal end det, der findes på Overfrednings-
nævnets fredningskort.

I,

Ad lb.nr. 31

,•

VedrØrende denne ejendom har konsulent Erland Kramer i en
skrivelse af 22. august 1991 "til Taksationskommissionen
påstået erstatningen på 53.800 kr. forhØjet. Det erken-
des, at erstatningen er udmålt efter samme takster, som
er anvendt ved de Øvrige ejendomme, men det gøres gælden-
de, at ejendommen i flere henseender er atypisk, bl.a.
derved, at den har været selvforsynende med for eksempel
brænde, hvilket fredningen nu forhindrer. Under den
mundtlige forhandling er det fremhævet, at besparelsen
alene herved svarer til afkast af et betydeligt formuebe-
lØb. Der kræves desuden erstatning på mindst 12.000 kr.
pr. ha for et areal på 0,75 ha med beplantning, der skal
fjernes og overgå til græs, idet dette areal er velegnet
til juletræsdyrkning, hvilket var planlagt på frednings-
tidspunktet. Der henvises yderligere til, at ejendommen
efter fredningen næppe vil kunne sælges som selvstændigt
landbrug. Konsulent Kramer har under henvisning til
disse specielle forhold krævet erstatningen forhØjet til
ca. 200.000 kr.

'I

Ad lb.nr. 38

I skrivelse af 24. juli 1991 har konsulent Erland Kramer
krævet erstatningen på 13.000 kr. forhØjet med 13.800
kr., idet de 2,3 ha græs med gØdskningsforbud påstås
erstattet med 8.000 pr. ha i stedet for 2.000 kr. pr. ha,
da det pågældende areal tidligere har været med i sæd-
skiftet (korn og roer).
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Taksationskommissionens bemærkninger:

Vedr. lb.nr. 18 b

l'
I

Ejendommen er i sin helhed omfattet af tidligere fred-
ning. på grundlag af besigtigelsen kan det lægges til
grund, at det areal, der fremtræder som nåleskov, og som
ifØlge fredningsbestemmelserne skal henligge som lyng,
ikke har en større udstrækning end de 0,15 ha, som Over-
fredningsnævnet har lagt til grund ved sin erstatningsud-
måling. Da erstatningen på 1.500 kr. for rydningen af
dette areal af de af Overfredningsnævnet nævnte grunde
findes passende, stadfæstes Overfredningsnævnets er stat-
ningsafgØrelse.

Vedr. lb.nr. 31

Ved fastsættelse af fredningserstatning tages ikke hensyn
til ejerens mulige individuelle indtægtstab, men alene
til nedgangen i ejendommens handelsværdi som fØlge af
fredningen. Da de af Overfredningsnævnet anvendte tak-
ster kan tiltrædes, og da det ikke efter besigtigelsen
eller på grundlag af de synspunkter, der er fremsat af
konsulenten, findes godtgjort, at handelsværdien på grund
af fredningen er nedsat udover den udmålte erstatning på
53.800 kr., stadfæstes Overfredningsnævnets erstatnings-
afgØrelse.

Vedr. lb.nr. 38

"'II

Arealet på 2,3 ha græsningsjord, der ikke må opdyrkes,
omlægges eller gØdskes, har tidligere været regelmæssigt
omlagt. Under hensyn hertil findes fredningserstatningen
for denne del af ejendommen skØnsmæssigt at burde for-
hØjes til 5.000 kr. pr. ha. Erstatningen fastsættes
herefter således:

2,3 ha græsningsjord, tidligere omlagt
a 5.000 kr. 11.500 kr.

0,22 ha agerjord, der skal overgå til
græsningsjord a 12.000 kr. 2.640 kr.

0,33 ha græsningsjord med gØdsknings-
forbud a 2.000 kr. 660 kr.
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4 ha, grundtakst 1.000 kr. 4.000 kr.
fjernelse af hvidgranshegn 1.200 kr.

ialt 20.000 kr.

Herefter bestemmes:

Der fastsættes fØlgende erstatningsbelØb til nedennævnte
ejere:

Lb.nr. 18 b Lars østergaard Tjener 1.500 kr.

Lb.nr. 31 Else Dige 53.800 kr.

Lb.nr. 38 Niels SkinhØj Hansen 20.000 kr.

BelØbene forrente s som bestemt ved Overfredningsnævnets
afgØrelse af 12. juni 1991.

I godtgØrelse for sagkyndig bistand under sagens behand-
ling for Taksationskommissionen tillægges der ejerne
under lb.nr. 31 og 38 ialt 1.500 kr. Dette belØb kan
udbetales direkte til Det thylandske landØkonomiske
Selskab.

Ole Nicolaisen

Karl Nielsen Ernst Greve
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Overfredningsnævnets afgørelse
af 12. juni 1991

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

Fredningsnævnet for Viborg Amts Nordlige Fredningskreds har ved kendelse af
13. december 1989 fastsat fredningsbestemmelser i henhold til naturfred-
ningslovens kapitel III for et 166 ha stort område mellem Doverkil og Ydby
Skjold i Sydthy Kommune. Fredningsområdet omfatter arealer under 47 ejen-
domme (løbenumre) i privat eje. Fredningssagen er rejst i 1986 af Viborg
Amtsråd og Danmarks Naturfredningsforening i fællesskab.

I Fredningsnævnets kendelse er forelagt Overfredningsnævnet til efterprøveise
i medfør af naturfredningslovens § 25. Kendelsen er tillige for så vidt
angår fredningsområdets afgrænsning og fredningens indhold påklage t til
Overfredningsnævnet af 27 ejere samt af Viborg Amt og Danmarks Naturfred-
ningsforening.

Fredningsområdet og fredningens formål.

Den nordlige del af fredningsområdet udgøres af kærområdet Brokær og skrå-
ningerne på begge sider af Boddum bæk og søterritoriet Doverkil. Frednin-
gen har for disse arealer til formål at sikre området fastholdt som eller
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gendannet til et åbent ådalslandskab samt af hensyn til plante- og dyreli-
vet at friholde dalbunden for tilførsel af gødnings- og giftstoffer. Denne
del af fredningsområdet er i regionplan 1989-2000 for Viborg Amt udlagt som
"primært naturområde". For sådanne områder opstiller regionplanen de ret-
ningslinier, ~ de landskabelige og kulturhistoriske kvaliteter skal fast-
holdes, at der skal udfoldes meget store bestræbelser for at bevare og ple-
je de naturmæssige og rekreative værdier, og at eksisterende skovdrift og
andet jordbrug kan videreføres under hensyn til de ovennævnte værdier.

e•e
Den sydlige del af fredningsområdet omfatter Ydby Skjold med Danmarks stør-
ste koncentration af bronzealderhøje samt Boddum bakker. For disse arealer
tilgodeser fredningsbestemmelserne de geologiske, botaniske, kulturhistori-
ske og friluftsmæssige interesser i området. Denne del af fredningsområdet
er i regionplanen udlagt som "primært naturområde med visse jordbrugsmæs-
sige interesser". For sådanne områder opstiller regionplanen de retnings-
linier, at arealerne skal henligge som naturområder med fortsat landbrugs-
og skovdrift, at de naturhistoriske værdier i videst mulig udstrækning skal
bevares og plejes, og at de landskabelige værdier skal fastholdes og de
kulturhistoriske særpræg bevares.

I

I overensstemmelse med regionplanen er der ved fredningen givet Viborg Amt
ret til i hele fredningsområdet at udføre landskabspleje med det formål
inden for en kortere årrække at hidføre en nærmere angivet ønsket tilstand
af arealerne.

Hele fredningsområdet ligger i landzone. Godt tre fjerdedele af området er
omfattet af fredningsbestemmelser fastsat henholdsvis i 1916 for Ydby
Skjold, i 1948 for Boddum bakker, i 1949 for Brokær og i 1972 for et mindre
areal ved Doverkil. Henved to tredjedele af området er omfattet af for-
budsbestemmelserne i naturfredningslovens §§ 43, 43 a og 43 b (henholdsvis
moser m.v., heder og strandenge). Betydelige dele af området er omfattet
af forbudsbestemmelserne i naturfredningslovens §§ 46 og 53 (beskyttelses-
linierne henholdsvis langs kysten og omkring fortidsminder).
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Klager og udtalelser.

e•e

De ankende ejere har navnlig ønsket, at det af fredningsnævnet fastsatte
forbud mod gødskning og sprøjtning på arealerne nord for Kløvenhøjvej op-
hæves, idet forbudet for i hvert fald en del af disse arealer anses for
unødvendigt af hensyn til fredningens formål og samtidig urimeligt over for
ejerne. De ankende ejere har endvidere fremsat indvendinger især mod ind-
holdet af fredningsbestemmelserne om landskabspleje og om offentlighedens
adgang syd for Kløvenhøjvej.

Enkelte ejere har ønsket, at deres areal udtages af fredningen, eller at
fredningsbestemmelserne - især om de eksisterende bevoksninger - lempes.

Viborg Amt har anbefalet fredningen gennemført i det væsentlige som bestemt
af fredningsnævnet. Amtet har dog ønsket, at fredningsområdet udvides med
den skovbevoksede ejendom matr.nr. 10 e, Ydby By, Ydby, og med forbud mod
gentilplantning, når den nuværende bevoksning på ejendommen er afdrevet.
Amtet har herved navnlig henvist til den landskabelige sammenhæng i området
set fra Kløvenhøj.

Danmarks Naturfredningsforening har udtalt sig som amtet, men tillige øn-
sket fredningsområdet udvidet med en del af matr.nr. 12 a sstd. og med sam-
me fredningsbestemmelser som for matr.nr. 10 e.

I
Miljøministeriet vi Skov- og Naturstyrelsen har udtalt sig som Danmarks
Naturfredningsforening, dog at fredningsbestemmelserne for det yderligere
areal under matr.nr. 12 a bør begrænses til at foreskrive rydning ved hul-
vejen over arealet.

Naturfredningsrådet har ligeledes udtalt sig til støtte for Danmarks Natur-
fredningsforenings ønsker og endvidere særligt fremhævet behovet for natur-
pleje.

Ejeren af ejendommen matr.nr. 10 e Ydby By. Ydby, har modsat sig, at ejen-
dommen inddrages under fredningen, men hvis dette sker, bør fredningsbe-
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stemmelserne tillade skoven opretholdt som en blandingsskov med gran samt
eg eller bøg og med et bredt egetræsbælte om hele skoven, således som eje-
rens langsigtede planer går ud på.

Den daværende ejer af matr.nr. 12 a Ydby By. Ydby. har modsat sig, at fred-
ningsområdet udvides til at omfatte en større del af ejendommen.

ee
e

På Overfredningsnævnets anmodning har amtet udtaget vandprøver i Boddum bæk
og i samarbejde med Naturfredningsrådet foretaget en nøje vurdering af ve-
getationen. Amtet og Naturfredningsrådet har herefter samstemmende konklu-
deret, at fortsat græsning er vigtig for at bevare den værdifulde vegeta-
tion på strandenge, moser og overdrev i fredningsområdet, at det er af be-
tydning, at der er græsningsarealer med høj græsproduktion i tilknytning
til arealerne med den værdifulde vegetation, at disse græsningsarealer, som
kan være de allerede omlagte arealer, kan tillades gødsket, og at de gød-
skede græsningsarealer bør afmærkes klart over for de tilgrænsende arealer,
som bør undergives naturovervågning for at sikre, at gødskningen ikke for-
ringer deres vegetation.

Overfredningsnævnets beslutninger.

I I sagens behandling, herunder besigtigelse og offentligt møde, har deltaget
samtlige Overfredningsnævnets 11 medlemmer.

Overfredningsnævnet udtaler enstemmigt:

Det tiltrædes, at såvel den geografiske afgrænsning af de ældre fredninger
som de tidligere fastsatte fredningsbestemmelser ikke udgør et tilstrække-
ligt grundlag for, at områdets værdier kan genskabes og bevares.

Den afgrænsning af fredningsområdet, som fredningsnævnet har bestemt i af-
gørelsen af 13. december 1989, tiltrædes med følgende to ændringer:



5

Fredningsområdet udvides med yderligere 1,7 ha af matr.nr. 12 a Ydby By,
Ydby, som af landskabelige grunde bør være uti1plantet på længere sigt.
Derimod begrænses fredningsområdet med de 1,9 ha af matr.nr. 40 b Boddum
By, Boddum, som er tilplantet, eftersom der ikke bør opretholdes et gødsk-
ningsforbud for dette areal, og da en fredning af arealet herefter ikke har
tilstrækkelig begrundelse.

e
e
e

Endvidere bør det fremgå udtrykkeligt, at fredningsbestemmelserne også gæl-
der for eventuelt opstående tilvækstarealer.

Om matr.nr. 10 e Ydby By, Ydby, bemærkes: Skovvejen over ejendommen er en
gammel byvej (almen vej), og offentligheden har ret til at færdes ad denne
vej, jf. også naturfredningslovens § 55. Egekrattet på naboejendommen mod
vest, som ifølge fredningsbestemmelserne skal opretholdes, hæmmer udsigten
fra Ydby Skjold over vandet i en sådan grad, at der ikke af hensyn til den-
ne udsigt bør kræves rydning af skoven på den lavere liggende ejendom
matr.nr. 10 e. Ejeren har under fredningssagens forløb frilagt de to old-
tidshøje på ejendommen, og landskabelige hensyn i øvrigt kan ikke begrunde,
at skoven mod ejerens protest og med tilkendelse af en ikke ubetydelig er-
statning kræves fjernet eller pålagt hel eller delvis løvtræsbinding.
Overfredningsnævnet kan således tiltræde fredningsnævnets beslutning, hvor-
efter matr.nr. 10 e ikke inddrages under fredningen.

I Om fredningens indhold bemærkes:

Overfredningsnævnet finder, at fredningsformålet nødvendiggør et generelt
forbud mod gødskning og anvendelse af kemiske bekæmpelsesmidler på de fre-
dede arealer nord for K1øvenhøjvej, men at enkelte af disse arealer i hvert
fald indtil videre kan tillades gødsket, således som det er indstillet af
Viborg Amt og Naturfredningsrådet. De arealer, hvorpå gødskning er til-
ladt, er vist med særlig signatur på fredningskortet. Ved beslutningen om
at tillade visse arealer gødsket har Overfredningsnævnet forudsat, at amtet
som led i naturplejen foretager afmærkning af disse arealer i fornøden ud-
strækning.
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Overfredningsnævnet kan tiltræde, at der ikke ved fredningen indføres et
forbud mod gødskning på arealerne syd for Kløvenhøjvej. Retten til at gød-
ske disse arealer vil således være begrænset alene af de almindeligt gæl-
dende regler i naturfredningslovens § 43 a om heder.

•e
•

Det tiltrædes endvidere, at der gives Viborg Amt ret til at foretage natur-
pleje. Efter fredningsnævnets afgørelse skal naturplejen i løbet af 5-10
år resultere i den tilstand af fredningsområdet, som er angivet på et kort-
bilag til afgørelsen. Overfredningsnævnet kan i princippet tiltræde det
angivne mål for naturplejen. Kortbilaget indeholder imidlertid en for ab-
solut angivelse af den fremtidige tilstand og er ikke egnet til at udgøre
en retlig bestanddel af fredningen. Det bør heller ikke pålægges amtet at
tilvejebringe den ønskede tilstand inden en vis frist, idet tidshorisonten
herfor bør bestemmes af amtsrådet under hensyn såvel til amtets øvrige op-
gaver med naturforvaltning som til, at både arealerne syd for Kløvenhøjvej
og de strandengsarealer nord for Kløvenhøjvej, som ejerne lader afgræsse,
fortsat bør kunne afgræsses, så længe ejerne ønsker det.

I

Efter fredningsnævnets afgørelse har amtet ret til at foretage en ønsket
plejeforanstaltning, hvis ejeren af det pågældende areal ikke inden en af
amtet fastsat frist selv udfører plejearbejdet. Overfredningsnævnet finder
imidlertid, at ejerne bør have mulighed for at få betimeligheden af en ple-
jeforanstaltning vurderet af fredningsnævnet. Endvidere bør ejeren normalt
kunne råde over det træ m.v., som fremkommer ved amtets rydning af bevoks-
ning. Amtets ret til at udføre naturpleje bør dernæst begrænses, så retten
ikke kan udøves på de arealer, der tillades opretholdt som skov, eller som
vedkommende ejer lader afgræsse.

Efter de almindeligt gældende regler i naturfredningslovens § 56 har of-
fentligheden ret til at færdes til fods og opholde sig på udyrkede arealer,
som ikke er forsvarligt indhegnede. Overfredningsnævnet finder, at der af
hensyn til beskyttelsen af dyre- og plante livet ikke bør være offentlig ad-
gang til de fredede arealer nord for Kløvenhøjvej. Derimod bør offentlig-
hedens adgangsret i området syd for Kløvenhøjvej udvides, således at of-
fentligheden får færdsels- og opholdsret også på udyrkede arealer, der er
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indhegnede. Den ejer, der ønsker at indhegne et udyrket areal syd for Klø-
venhøjvej til f.eks. afgræsning, må derfor tilvejebringe nødvendige hegns-
gennemgange. Sker hegningen imidlertid som led i naturpleje ved amtets
foranstaltning, påhviler det amtet at etablere hegnsgennemgange.

•e
e

Til imødekommelse af ejerønsker kan der for enkelte ejendomme ske lempelse
af nogle af de fredningsbestemmelser, som fredningsnævnet har fastsat. Der
henvises til de nedenstående fredningsbestemmelser og fredningskortet, og
her skal blot anføres, at den fastsatte højdebegrænsning af beplantningen
på matr.nr. 15 e Ydby By, Ydby, bortfalder, og at der på matr.nr. 5 l Dover
By, Ydby, tillades en arealanvendelse (vildtagre, eng, birkebevoksning) som
angivet på fredningskortet og nærmere beskrevet i en skrivelse af 12. de-
cember 1990 fra Viborg Amt, hvoraf ejeren har modtaget kopi.

Idet fredningsnævnets kendelse af 13. december 1989 ophæves, fastsættes
herefter følgende fredningsbestemmelser for det 166 ha store område, som er
afgrænset på kortet der hører tilOverfredningsnævnets afgørelse, og som
helt eller delvis omfatter de på vedhæftede fortegnelse anførte matrikel-
numre med eventuelle tilvækstarealer:

Fredningens formål.

I
Fredningen har til formål

at beskytte det naturlige dyre- og planteliv på arealerne
nord for Kløvenhøjvej og af landskabelige grunde at sikre dis-
se arealer fastholdt som eller gendanne t til et åbent ådals-
landskab med skrænterne i vedvarende græs, samt
at sikre store dele af arealerne syd for Kløvenhøjvej fast
holdt som eller gendanne t til åbne utilplantede græsnings- og
hedestrækninger med adgangsret for offentligheden og til be-
skyttelse af de kulturhistoriske, geologiske og botaniske in-
teresser, som er knyttet til disse arealer, samt for at sikre
udsigterne fra Ydby Skjold og Kløvenhøj.
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Arealanvendelsen.
~ Arealerne må ikke opdyrkes, harve s eller på anden måde jord-
behandles. Forbudet gælder ikke de arealer, der er vist på fred-
ningskortet med signatur for "ager".

•e
•

~ Der må ikke anvendes kemiske bekæmpelsesmidler, og på arealer-
ne nord for Kløvenhøjvej må der ikke gødskes. Forbudet mod gødsk-
ning gælder dog ikke de arealer, der er vist på fredningskortet
med signatur for "gødskning tilladt" .

~ Arealerne må ikke tilplantes, heller ikke til juletræer eller
pyntegrønt. De arealer, der er vist på fredningskortet med signa-
tur for "skov, plantage", må dog gentilplantes.

På matr.nr. 39 d Boddum By, Boddum, må gentilplantning kun ske så-
ledes, at bevoksningen kommer til at fremstå som blandingsskov med
ca. 50 % løvtræer (fortrinsvis eg) og ca. 50 % nåletræer (der ikke
må være juletræskulturer), og at bevoksningen øverst på bakkedra-
gene umiddelbart syd for Kløvenhøj ikke bliver så tæt eller høj,
at den fjerner udsigten fra Kløvenhøj over vandet.

I
~ De bevoksninger, der findes på arealer i privat eje, og som på
fredningskortet ikke har signatur for "skov, plantage", skal fjer-
nes som led i naturplejen, se § 5.

Ejeren af matr.nr. 20 a Boddum By, Boddum, kan dog modsætte sig,
at trægruppen midt på den fredede del af dette matr.nr. fjernes
før naturlig omdrift, og ejeren af matr.nr. 39 d Boddum By, Bod-
dum, kan modsætte sig, at egetræerne på ejendommen fjernes, med-
mindre de hæmmer udsigten fra Kløvenhøj over vandet.

Bevoksningen på den fredede del af matr.nr. 12 a Ydby By, Ydby,
skal være fjernet senest ved udgangen af år 2000.

~ Der må ikke foretages terrænændringer eller anlægges veje.
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~ Naturen må ikke forurenes ved henlæggelse af affald eller an-
bringelse af udrangerede maskiner eller redskaber.

Bebyggelse m.v.

•••

Der må ikke opføres nogen form for bebyggelse. Sædvanlige læskure
for kreaturer må dog anbringes, når fredningsnævnet forinden har
godkendt skurets beliggenhed.

Der må ikke etableres andre faste konstruktioner eller anlæg end
bygninger, og der må ikke føres ledninger over de fredede arealer.

Der må heller ikke teltes eller opstilles campingvogne o.lign.

Offentlighedens adgang.

De almindeligt gældende regler i naturfredningslovens § 56 om of-
fentlighedens ret til færdsel og ophold på udyrkede arealer ændres
således:

I
Offentligheden har ikke adgang til de fredede arealer nord for
Kløvenhøjvej.

•
Offentligheden har adgang til udyrkede arealer syd for Kløvenhøj-
vej, selvom arealerne er indhegnede. Det pålægges den ejer, der
foretager indhegning af et sådant areal, at etablere tilstrækkeli-
ge hegnsgennemgange. Foretager amtet indhegningen som led i na-
turplejen, påhviler pligten amtet.

•
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Naturpleje.

•e
•

Til varetagelse af fredningsformålene som anført i § 1 har Viborg
Amtsråd ret til uden udgift for vedkommende ejer at lade foretage
naturpleje på de arealer i frednings område t , der på fredningskor-
tet ikke har signatur for "ager" eller "skov, plantage", eller som
ejeren ikke lader afgræsse i tilfredsstillende omfang. Plejen kan
foretages ved hugst, slåning, afgræsning eller andre foranstalt-
ninger, der er egnede til at opfylde fredningsformålene.

En plejeforanstaltning må først udføres, efter at amtet har givet
arealets ejer mulighed for inden 4 uger enten at forlange spørgs-
målet forelagt fredningsnævnet til afgørelse eller at tilkendegi-
ve, at han selv vil udføre arbejdet inden en af amtet fastsat
frist. Overskrides en af de nævnte frister, kan amtet umiddelbart
udføre arbejdet.

Det træ, der fremkommer ved amtets plej earbej der , tilfalder ejeren
af det pågældende areal, såfremt han fjerner træet inden en af
amtet fastsat frist, og ellers amtet. Ejeren af arealet kan ikke
forlange opskæring, sammenbæring og kørsel til fast vej .

• Ophævelse af ældre fredninger.

Følgende fredningskendelser m.v. ophæves:

• 1) 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 Skibsted fjord mellem Ydby og Boddum i Thy.
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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.

Dispensationer .

•e
•

En dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-5 kan meddeles efter
reglerne i naturfredningslovens § 34, hvis det ansøgte ikke vil
komme i strid med fredningens formål .

•
•
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F O R T E G N E L S E

e
e
e

over matrikelnumre, der helt eller delvis er omfattet af
Overfredningsnævnets afgørelse af 12. juni 1991 om fred-
ning af området mellem Doverkil og Ydby Skjold i Sydthy
Kommune, Viborg Amt (sag nr. 2788/89).

Dover By, Ydby:
matr.nr. 19, 19, 3q, 3~, 4Q, 4~, 4m, 5g, 51, 6g, 6Q, 7g, 9, 13Q, 144, 141,
16~, 18g, 19Q, 20Q, 27, 30g og 31.

Ydby By, Ydby:
matr.nr. 9g, 11m, l2g, lSg, l6~, l6R, 17Q, 17g, l8g, 2SQ og 4S~.

Bodum By, Boddum:
matr.nr. 2g, 2h, 21, 2~, 21, 5g, 5Q, 6g, 7g,
12g, l3g, l4g, lSi. l6g, l7g, 18h, 199, 20g,
25g, 26Q, 27g, 28g, 28~, 29g, 35g, 36g, 394,

7R, 7n, 8g, 9g, lOg, lOQ, 11,
20Q, 20~, 21g, 22g, 234, 24Q,

40g, 42 og 44g .

•
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Overfredningsnævnets afgørelse
af 12. juni 1991

om erstatning i anledning af fredningen
af området mellem Doverki1 og Ydby Skjold

i Sydthy Kommune, Viborg Amt (sag nr. 2788/89).

e-e Fredningsnævnet for Viborg Amts Nordlige Fredningskreds har ved ken-
delse af 13. december 1989 (som suppleret og korrigeret ved protokol-
tilførsel samme dag) afgjort erstatningsspørgsmålene i anledning af
den samtidig besluttede fredning af et 166 ha stort område mellem Do-
verkil og Ydby Skjold i Sydthy Kommune. Erstatning er tilkendt ejerne
af 47 ejendomme (løbenumre) i privat eje, som helt eller delvis er om-
fattet af fredningen, med ialt 227.700 kr.

Fredningsnævnets erstatningsfastsættelse.

Fredningsnævnet har tilkendt erstatning efter en grundtakst på 1.000
kr. pr. ha. For arealer, der er omfattet af naturfredningslovens § 46
(kystbeskyttelseslinien), er den anvendte grundtakst dog kun 500 kr.
pr. ha, og for de arealer, som er omfattet af de ældre fredninger el-
ler af naturfredningslovens § 43 (vådområder), § 43 a (heder) eller
§ 43 b (strandenge), er der ikke tilkendt erstatning med anvendelse af
grundtakst.

Fredningsnævnet har dernæst tilkendt 2.000 kr. pr. ha græsningsjord,
der ved fredningsbestemmelserne blev pålagt gødskningsforbud, og som
er beliggende i den del af fredningsområdet, som er omfattet af fred-
ningen fra 1972. For de arealer, som efter fredningsbestemmelserne
skal udgå af omdrift, er erstatning tilkendt med 10.000 kr. pr. ha.

~ 11. tl/ \"2> - O co b
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Særligt fastsatte beløb er tilkendt ejerne af ejendommene under lb.nr.
6 og 32 i anledning af de særlige fredningsbestemmelser for disse
ejendomme.

Mindstebeløbet, der er tilkendt en ejer, udgør 1.000 kr.

Klager.

e•e
Fredningsnævnets erstatningsfastsættelse er forelagt Overfrednings-
nævnet til efterprøveise i medfør af naturfredningslovens § 25 og er
endvidere påklaget tilOverfredningsnævnet af 12 ejere, hvoraf de 11
er repræsenteret af Landbocentret i Hurup.

Landbocentret har for de pågældende ejere generelt påstået erstatning
tilkendt med 18.000 kr. pr. ha agerjord, der skal overgå til græs-
ningsjord, 36.000 kr. pr. ha agerjord, der skal overgå til rørskov, og
6.000 kr. pr. ha græsningsareal, der ikke må gødskes og sprøjtes, dog
kun 3.000 kr. pr. ha strandeng, der afgræsses. For engarealer, der
skal overgå til rørskov, er erstatningskravet 10.000 kr. pr. ha.
Landbocentret har for enkelte ejere nedlagt særskilte påstande.

Overfredningsnævnets beslutninger .

• Overfredningsnævnet kan tiltræde, at der ikke tilkendes erstatning
vedrørende arealer, som er omfattet af de ældre fredninger eller af
naturfredningslovens § 43, § 43 a eller § 43 b, medmindre arealerne er
pålagt påbud om dyrkningsophør, forbud mod gødskning og sprøjtning
og/eller påbud om fjernelse af eksisterende beplantning.

Overfredningsnævnet kan endvidere tiltræde både den grundtakst for de
øvrige arealer, som fredningsnævnet har anvendt, og at der som tillæg
hertil tilkendes erstatning med 2.000 kr. pr. ha afgræsset eller græs-
ningsegnet areal, som ikke må gødskes eller sprøjtes. Erstatningen
for påbudet om dyrkningsophør af agerjord findes derimod at burde for-
højes til 12.000 kr. pr. ha. Efter de fredningsbestemmelser, som
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Overfredningsnævnet har fastsat, skal intet areal overgå til rørskov
eller lyng, så længe vedkommende ejer lader arealet afgræsse.

Overfredningsnævnet tiltræder dernæst, at mindstebeløbet, der til-
kendes en ejer, udgør 1.000 kr.

e•e

For ejeren af ejendommen under lb.nr. 2, Kristian Bisgaard, er den
tilkendte erstatning på 10.600 kr. påstået forhøjet til 55.000 kr.
Det er herved forudsat, at der hviler et gødskningsforbud på 4,5 ha,
og at l ha strandeng skal overgå til rørskov og derved blive uanven-
delig til græsning.

De fredede arealer under denne ejendom er omfattet af fredningerne fra
1949 og 1972. Efter de fredningsbestemmelser, som Overfredningsnævnet
har fastsat, hviler der kun gødskningsforbud på 2,2 ha oven for kyst-
skrænten samt på 2 ha neden for skrænten, og fredningen er ikke til
hinder for afgræsning af strandengen.

På dette grundlag nedsættes erstatningen til Kristian Bisgaard til af-
rundet 8.500 kr.

•
For ejeren af ejendommen under lb.nr. 3, Jens Christian Vangsgaard, er
den tilkendte erstatning på 23.500 kr. påstået forhøjet til 220.100
kr. Det er heryed forudsat, at 2,25 ha agerjord skal udgå af omdrift,
at 3,7 ha græsningsareal ikke må gødskes, og at 2 ha afgræsset stran-
deng skal overgå til rørskov og derved blive uanvendelig til græsning.
Erstatningskravet indbefatter .et beløb på 150.000 kr. som en anslået
yderligere formindsket handelsværdi af ejendommen som følge af fred-
ningen.

Ejendommen er på 14,8 ha, hvoraf 9 ha er omfattet af fredningen, heraf
5,3 ha allerede af fredningen fra 1949. Ejendomsværdien pr. 1. januar
1990 er ansat til 720.000 kr., heraf grundværdi 233.700 kr.
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Efter de fredningsbestemmelser, som Overfredningsnævnet har fastsat,
skal 2,25 ha agerjord overgå til græsningsjord, som må gødskes.
Fredningen er ikke til hinder for fortsat afgræsning af strandengen.

Der findes ikke grundlag for et særligt tillæg til den erstatning, der
fremkommer ved anvendelsen af de ovennævnte takster, og erstatningen
til Jens Christian Vangsgaard fastsættes herefter afrundet til
38.000 kr.

e
•
e

For ejerne af ejendommen under lb.nr. 4, Jan og Knud Blander Mikkel-
sen, er den tilkendte erstatning på 1.500 kr. påstået forhøjet til
37.400 kr. Det er herved forudsat, at 0,1 ha agerjord skal udgå af
omdrift, at 3,5 ha afgræsset strandeng skal overgå til rørskov og
derved blive uanvendelig til græsning, og at 0,2 ha græsningsareal
ikke må gødskes.

Det er ved besigtigelsen konstateret, at stort set alle ejendommens
arealer under fredningen anvendes til græsning. Efter de fredningsbe-
stemmelser, som Overfredningsnævnet har fastsat, kan denne anvendelse
fortsætte, men arealerne må ikke gødskes. Af det fredede areal er 0,5
ha ikke omfattet af de ældre fredninger.

I
Overfredningsnævnet finder herefter, at der bør tilkendes erstatning
med 2.000 kr. pr. ha for forbud mod gødskning af 3,7 ha afgræsset
areal. Herefter, og med anvendelse af de ovennævnte takster, forhøjes
erstatningen til Jan og Knud Blander Mikkelsen til 9.000 kr.

For den tidligere ejer af ejendommen under lb.nr. 6, Kristian Grud, er
den tilkendte erstatning på 38.000 kr. for fredning af 5,9 ha af
matr.nr. 12 a, Ydby By, Ydby, påstået forhøjet, og der er fremsat krav
om erstatning for den ved Overfredningsnævnets afgørelse foretagne
fredning af yderligere 1,7 ha af dette matr.nr.
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Den ejendom, hvorunder matr.nr. 4 k Dover By, Ydby, på 0,4 ha hører,
er afhændet under Overfredningsnævnets behandling af sagen, og den nye
ejer Leif Holmgaard tilkendes herefter mindsteerstatningen på
1.000 kr.

De fredede arealer på matr.nr. 12 a, Ydby By, Ydby, er under Overfred-
ningsnævnets behandling af sagen afhændet til staten v/Miljøministe-
riet bl.a. på vilkår, at en eventuel fredningserstatning tilfalder
køberen. Der kan herefter ikke tilkendes erstatning for fredningen af
disse arealer.

•e
•

For ejeren af ejendommen under lb.nr. 7, Christian r. Thomsen, er den
tilkendte erstatning på 1.000 kr. påstået forhøjet til 4.000 kr.

Det fredede areal på 3,1 ha er omfattet af naturfredningslovens § 43a,
og 2,5 ha er tillige omfattet af fredningen fra 1949. Overfrednings-
nævnet finder ikke grundlag for at forhøje den erstatning, som fred-
ningsnævnet har tilkendt.

For ejeren af ejendommen under lb.nr. 12, Klaus Groos 0gendahl, er den
tilkendte erstatning på 10.100 kr. påstået forhøjet væsentligt, så-
fremt fredningsbestemrnelserne ikke ændres.

• Det fredede areal udgør 7,4 ha, hvoraf 5,4 ha er omfattet af fred-
ningen fra 1948. Under sagens behandling for Overfredningsnævnet er
der indgået en aftale mellem ~jeren og Viborg Amt, hvorefter vildtag-
rene på ejendommen "vendes" og derefter kan bibeholdes på betingelse
af, at der foretages en afskærmende beplantning. Ejeren og amtet har
endvidere aftalt, at engen umiddelbart syd for vildtagrene må bibehol-
des og omkranses af birk, og at naturplejen på engen skal foretages
ved afslåning. Overfredningsnævnet har tiltrådt disse aftaler.

På det således foreliggende grundlag kan erstatningen til Klaus Groos
0gendahl fastsættes til 5.500 kr., hvoraf 2.500 kr. er vederlag for
ejerens forpligtelser efter aftalen.
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Ejerne af ejendommen under lb,nr. 18 a, Ida og Lars Tjener, har på-
stået sig tilkendt erstatning for kravet om fjernelse af en mindre del
af plantagen på matr.nr. 7 p Boddum.

Under hensyn til karakteren af bevoksningen på det højst 0,15 ha store
areal og til, at ejerne kan oppebære vedudbyttet efter bevoksningens
fjernelse, fastsættes erstatningen til Ida og Lars Tjener til
1.500 kr.

e
e
e

For ejeren af ejendommen under lb.nr. 24, Henning Røjkjær, er den til-
kendte erstatning på 3.600 kr. påstået forhøjet til 7.500 kr.

Det fredede areal udgør 2,1 ha vest for Boddum bæk, hvoraf 1 ha er om-
fattet af fredningen fra 1948 og 1,1 ha af naturfredningslovens § 43a,
samt 0,3 ha øst for bækken. Det sidstnævnte areal er agerjord, som
efter fredningsbestemmelserne skal overgå til græsningsjord, der må

gødskes. Med anvendelse af de ovennævnte takster forhøjes herefter
erstatningen til Henning Røjkjær til afrundet 4.000 kr.

I

Ejeren af ejendommen under lb.nr, 31, Martin Jensen Dige, har påstået
den tilkendte erstatning på 53,800 kr. forhøjet til 225.000 kr. Eje-
ren har herved ~nført, at fredningen på det nærmeste fjerner mulighe-
den for, at ejendommen kan sælges som selvstændigt landbrug. 7,7 ha,
der for størsteparten er med i den almindelige markomdrift, skal såle-
des overgå til græsningsjord, . Hertil kommer kravet om fjernelse af
nåletræsbeplantninger, der har forsynet ejendommen med alt brændsel
til opvarmning og med træ til brug i bedriften.

Ejendommen er på 21,3 ha med en ejendomsværdi pr. l. januar 1990 på
720.000 kr., heraf grundværdi 233.700 kr. Af det fredede areal på 8,6
ha er 0,7 ha omfattet af tidligere fredning, og yderligere 0,9 ha er
omfattet af naturfredningslovens § 43.
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Efter de fredningsbestemmelser, der nu er fastsat af Overfrednings-
nævnet, skal 2,6 ha agerjord overgå til græsningsjord. Af dette areal
og de hidtidige græsningsarealer er 2,8 ha belagt med forbud mod
gødskning. Endvidere skal en nåletræsbeplantning på 0,75 ha fjernes
efter naturlig omdrift.

Der findes ikke grundlag for et særligt tillæg til den erstatning, der
fremkommer ved anvendelsen af de ovennævnte takster, men efter omstæn-
dighederne stadfæstes den erstatning til Martin Jensen Dige på 53.800
kr., som fredningsnævnet har fastsat.

e
e
e

For ejeren af ejendommen under lb.nr. 38, Niels Skinhøj Hansen, er den
tilkendte erstatning på 2.400 kr. påstået forhøjet til 147.400 kr.
Det er herved forudsat, at 0,8 ha agerjord, 2 ha nåletræsbeplantet
areal og 3 ha græsningsjord, der regelmæssigt omlægges, skal udgå af
landbrugsdrift og fremtidig henligge som lyngklædt areal. Erstat-
ningskravet indbefatter et beløb på 75.000 kr. som en anslået yderli-
gere formindsket handelsværdi af ejendommen som følge af fredningen.

Ejendommen er på 11,6 ha med en ejendomsværdi pr. l. januar 1990 på
730.000 kr., heraf grundværdi 98.900 kr. Ingen del af ejendommen er
omfattet af de ældre fredninger, men 5,4 ha er omfattet af naturfred-
ningslovens § 43 a.

I Efter de fredningsbestemmelser, som Overfredningsnævnet har fastsat,
skal godt 0,2 ha agerjord overgå til græsningsjord, som må gødskes, og
godt 2,5 ha regelmæssigt omlagt græsningsjord må ikke opdyrkes, omlæg-
ges eller gødskes. Endvidere skal 2 hvidgranshegn fjernes, medens en
nåletræsbeplantning på 1 ha kan bibeholdes.

Der findes ikke grundlag for et særligt tillæg til den erstatning, der
fremkommer ved anvendelsen af de ovennævnte takster, og erstatningen
til Niels Skinhøj Hansen forhøjes herefter til afrundet 13.000 kr .

•
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For ejeren af ejendommen under lb.nr, 43, Hans Christian Tolsgaard, er
den tilkendte erstatning på 15,500 kr, påstået forhøjet til 36.600 kr.
Det er herved forudsat, at 1 ha agerjord skal overgå til græsnings-
jord, og at 2,1 ha i vedvarende græs og 2 ha strandeng ikke må gød-
skes.

•e
•

Af de fredede 7,1 ha er 3,8 ha omfattet af fredningen fra 1949, Efter
de fredningsbestemmelser, der nu er fastsat af Overfredningsnævnet,
skal 0,8 ha agerjord overgå til græsningsjord, og 0,6 ha heraf må

gødskes. Endvidere hviler der et gødskningsforbud på yderligere 2,5
ha græsningsjord,

På det således foreliggende grundlag og med anvendelse af de oven-
nævnte takster forhøjes erstatningen til Hans Christian Tolsgaard til
18.500 kr.

For ejeren af ejendommen under lb.nr, 48, Henning Hauerberg, er den
tilkendte erstatning på 1,000 kr, påstået forhøjet til 28,500 kr.

Det fredede areal på 0,8 ha er omfattet af fredningen fra 1948 og er
tillige omfattet af naturfredningslovens § 43 a eller § 43 b. Over-
fredningsnævnet finder ikke grundlag for at forhøje den erstatning,
som fredningsnævnet har tilkendt.

I

•
For ejeren af ejendommen under Ib,nr. 50, Yerner Dybdahl Thomsen, er
den tilkendte erstatning på 1.000 kr, påstået forhøjet til 59.000 kr"
såfremt fredningsbestemmelserne ikke ændres,

Hele det fredede areal på 5,9 ha er omfattet af fredningen fra 1948 og
næsten fuldt ud tillige af naturfredningslovens § 53. Af det fredede
areal er 1,8 ha beplantet fortrinsvis med nåletræer. Efter de fred-
ningsbestemmelser, der nu er fastsat af Overfredningsnævnet, skal nå-
letræerne på maksimalt 0,4 ha af plantagen fjernes, og den øvrige del
af plantagen skal være blandingsskov med visse begrænsninger vedrøren-
de tæthed og højde.•
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Erstatningen til Werner Dybdahl Thomsen findes herefter at kunne fast-
sættes til 6.000 kr.

e
e
e

Fredningsnævnets øvrige erstatningstilkendelser stadfæstes med følgen-
de 4 ændringer:

a) Erstatningen vedrørende ejendommen under lb.nr. 5 forhøjes
til 13.000 kr. og tilkendes Karen Handrup, Korshøjvej S, Dover, som
nuværende ejer.

b) Erstatningen til ejeren af ejendommen ~nder lb.nr. 9, a/s
Dover Plantage, forhøjes til 21.500 kr.

c) Erstatningen vedrørende ejendommen under lb.nr. 26 til-
kendes Mogens Riis som nu eneste ejer af ejendommen.

d) Erstatningen til ejeren af ejendommen under lb.nr. 32,
Svend Jensen-Balsby, bortfalder, eftersom fredningen ikke længere
omfatter nogen del af denne ejendom.

Erstatningsbeløbene forrentes efter naturfredningslovens § 19, stk. 4,

l. pkt., fra den 13. december 1989 (datoen for fredningsnævnets ken-
delse) med en årlig rente, der er l % højere end den til enhver tid
fastsatte diskonto.

•
Fredningsnævnet har tillagt godtgørelse for sagkyndig bistand med
21.960 kr. I godtgørelse for sagkyndig bistand under sagens behand-
ling for Overfredningsnævnet tillægges der de ejere, der under sagen
har været repræsenteret af Landbocentret i Hurup, ialt 12.500 kr., der
udbetales direkte til Landbocentret. Der tillægges endvidere a/s
Dover Plantage (lb.nr. 9) og Svend Jensen-Balsby (lb.nr. 32) hver
1.000 kr.

•
Den samlede erstatning på 226.300 kr. med renter og de tilkendte om-
kostningsbeløb på ialt 36.460 kr. udredes af staten med 75 % og af
Viborg Amtskommune med 25 t.

Overfredningsnævnets afgørelse af erstatningsspørgsmålene kan påklages
til Taksationskommissionen vedrørende naturfredning (Adr.: Slotsmarken

•
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13, 2970 Hørsholm) af de ejere, som har indbragt fredningsnævnets
erstatningstilkendelse for Overfredningsnævnet, eller for hvis ved-
kommende den tilkendte erstatning er nedsat, samt af Miljøministeren
og Viborg Amtsråd. Klagefristen er 4 uger fra den dag, Overfrednings-
nævnets afgørelse er meddelt den klageberettigede. Størrelsen af de
tilkendte omkostningsb~løb kan ikke påklages.

•-•

•
•

~

-

På Overfrednin s s vegne
L ~ft[~L":J ;P;i-Y( -?/~ <c--/~~

l3endt ~nd s~n
overtredningsnævnets IOrmand
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Fredning af området

mellem

Doverkil

Fredningsnævnet for Viborg,e' amts nordlige fredningskreds

og YdbySkjold

Kendelse af 13. dec. 1989
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/3):2-n8~
Ved skrivelse af 18. februar 1986 fra Viborg amtskommune rejstes
på vegne af Viborg amtskommune og Danmarks Naturfredningsforening
fredningssag med henblik på revision og udvidelse af fredningerne
Doverkil, Brokær, Boddum bakker og Ydby Skjold for et areal på ca.
193 ha, hvoraf 149 ha indaår i de eksisterende frednin98T.

Baggrunden for ønsket om revision af fredningerne var bl.a., at
de eksisterende fredninger, der for de flestes vedkommende var af
betydelig alder, ikke indeholdt tilfredsstillende muligheder for
pleje af de fredede arealer, ligesom det kunne være ønskeligt at

4t skabe en helhed ud af fredningen.

Forslaget angiver følgende formål med fredningen:

at bevare område r, d.v.s. området nord for Kløvenhøjvej, som et
åbent ådalslandskab. Dog kan visse områder bevares med natur-
lig opvækst af buske og tagrør af hensyn bl.a. til oddere, bir-
kemus og fuglelivet. Offentlighedens adgang kan reguleres af
hensyn til beskyttelsen z! ~mrådets plante- og dyreliv,

at bevare ådalsskrænterne i område I som åbne utilplantede områder
i vedvarende græs med det formål at sikre den landskabelige
sammenhæng og friholde dalbunden for tilførsel af gødnings- og
giftstoffer,

e
e
4t

at bevare de geologiske. botaniske, kulturhistoriske og frilufts-
mæssige interesser i område II ( d.v.s. området syd for Kløven-
højvej ) ved at holde området åbent samt sikre offentlighedens
adgang til området, og

at sikre fortsat landbrugsmæssig drift eller pleje for at under-
støtte fredningsværdierne.

Fredningsnævnet afholdt efter behørig indvarsling møde vedrørende
sagen den 15. maj 1986. I mødet deltog repræsentanter for sagsrej-
serne, godt halvdelen af lodsejerne, Fredningsstyrelsen, Natur-
fredningsrådet, Sydthy kommune og Danmarks Naturfredningsforening,

MI/Jømrnleterlet, J. nr. SN / ~ l ( / I 3> -mm b
3 JAN. 1~90

Akt. nr. I



e
e
e

lokalkomlteen for Thy ( nu Sydthy kommune).

Der var under mødet en generelt positiv holdning til frednings-
forslaget, idet dog enkelte lodsejere protesterede mod fredningen.

Fredningsnævnet har efterfølgende foretaget flere besigtigelser af
arealerne og har herunder forhandlet med lodsejerne, det er herunder
besluttet at lade matr. nr. 9 o og den del af 17 d, der ikke er
omfattet af naturfredningslovens § 43, samt den del af matr. nr. 12 a
Ydby by, Ydby der er beliggende nord for forlængelsen af nordskellet
af matr. nr. 9 e Ydby by, Ydby udgå af fredningen, men at fremme
fredningen f.s.v. angår de øvrige arealer. På et tidspunkt drøftedes
det tillige at inddrage matr. nr. 10 e Ydby by, Ydby under fredningen.
Det skønnedes efter nærmere undersøgelser, at en fredning kun kunne
anses berettiget såfremt der skete en total rydning af arealet og en
eventuel erstatning for en sådan fandtes at blive så stor, at den
ikke skønnedes at stå i et rimeligt forhold til det opnåede, hvorfor
fredningskravet opgaves igen. Det fredede areal andrager herefter ca.
166 ha (jfr. bilag 1).

Spørgsmålet om gødskning og anvendelse af pesticider har været
indgående drøftet og det besluttedes at tillade gødskning og pe-
sticidanvendelse på de arealer, der er beliggende syd for Klø-
venhøjvej. Arealerne nord for Kløvenhøjvej afvandes næsten alle
til Brokær og videre i Doverkil. For fredningen af disse områder
har en væsentlig del af begrundelsen været ønsket om at friholde
dal bunden og de derværende vandarealer for tilførsel af gødnings-
og giftstoffer. Det har været overvejet at tillade en vis begrænset
gødskning af de landbrugsmæssigt drevne dele af disse arealer, men
da det ikke har været muligt at finde en tilfredsstillende formule-
ring af en begrænsning har nævnet besluttet at fastholde det totale
gødsknings- og pesticidforbud vedrørende disse arealer, også under
hensyntagen til, at langt den overvejende del af arealerne i forve-
jen er undergivet naturfredningslovens §§43, 43 a og 43 b.

Det fandtes under sagens behandling nødvendigt at foretage betyde-
lige ændringer og præciseringer i fredningsservitutten, og far at



få tydeliggjort bestemmelserne så meget. som muligt sker dette ved at
lade kortbilaget "Ønsket tilstand", der løbende er ændret i over-
ensstemmelse med drøftelserne, indgå som en integreret del af selve
fredningsservitutten med henvisning til kortbilaget.

Uer er under sagen fremlagt udkast til servitut om fredning af Dover-
kil i medfør af naturfredningslovens § 60 og fredningsnævnet har ved-
taget stærkt at anbefale en sådan fredning også af hensyn til opfyl-
delse af formålene med nærværende fredning, jfr. specielt § 1, 1.
punkt i nedenstående fredningsservitut, og til en hensigtsmæssig

,tt afrunding af fredningen.

Fredningsnævnet har herefter truffet følgende

Afgørelse.

Fredningsbestemmelser

§1.

Fredningens formål er:

e
e
e

at bevare område I d.v.s. området nord for Kløvenhøjvej som et
åbent ådalslandskab, bl.a. for at bevare planterne og dyrelivet.
Dog kan visse områder bevares med naturlig opvækst af buske og
tagrør af hensyn bl.a til oddere, birkernus og fuglelivet. Of-
fentlighedens adgang kan reguleres af hensyn til beskyttelsen
af områdets plante- og dyreliv,

at bevare ådalsskrænterne i område I som åbne utilplantede områder
i vedvarende græs med det formål at sikre den landskabelige sam-
menhæng og friholde dalbunden for tilførsel af gødnings- og gift-
stoffer,

at bevare geologiske, botaniske, kulturhistoriske og friluftsmæs-
sige interesser i område II , d.v.s. området syd for Kløvenhøj-
vej ved at holde området åbent samt sikre offentligheden adgang
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til området, og

at sikre fortsat landbrugsmæssig drift eller pleje for at under-
støtte fredningsværdierne.

§2

Landskabspleje:

Plejen skal være i overensstemmelse med vedlagte kortbilag - den
ønskede t~lstand. Den ønskede tilstand skal tilstræbes at nås over
en årrække på 5 - 10 år.

Plejearbejderne kan udføres af Viborg amtsråd, når der er givet
ejeren af arealet mulighed for selv at udføre dem inden for en
af amtsrådet nærmere angiven frist.

§3

Beplantninger:

Med skov menes her de arealer, som er vedtaget fortsat må være
træbevokset (jfr. § 2). De øvrige arealer benævnes herefter util-
plantede arealer.

Utilplantede arealer må ikke tilplantes, heller ikke med juletræer
eller til pyntegrønt .

§4

For ager- og skovbrugsarealerne gælder vedrørende:

Terrænændringer:

Der må ikke foretages terrænændringer eller anlægges veje.

Bebyggelse m.v.:
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a. Der må ikke opføres bebyggelse, henstilles campingvogne,
telte eller andre faste konstruktioner, som f. eks. elanlæg
og lignende. Opstilling af læskure for græssende dyr kan
tilJarlpq Rf n?vnet.

b. Der må ikke etableres motorbane, campingpladser eller losse-
pladser m.v. Arealerne må ikke benyttes til henlæggelse af
affald m.v.

§5

For de øvrige arealer gælder, at disse ikke må opdyrkes, harves
eller tilplantes (incl. juletræer). Der må ikke foretages terræn-
ændringer eller byggeri.

Bestemmelserne er sammenfaldende med naturfredningslovens § 43.

§6

For samtlige arealer i område I gælder, at disse ikke må gødskes
eller sprøjtes med pesticider.

§7

I det omfang udyrkede arealer i område II hegnes, skal der af
ejerne sikres fornødne gennemgange for offentligheden.

Som tidligere anført fremgår den ændrede mulighed for udnyttelse af
arealerne af kortet "Ønsket tilstand" (bilag 3), men der findes dog
anledning til også verbalt at knytte bemærkninger til enkeltområder og
enkelte lodsejeres ejendomme som herefter anført.

Indledningsvis bemærkes, at fredningsnævnets bedømmelse er, at der
ikke ved nærværende fredning foretages nogen reel skærpelse af de
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fredningsbestemmelser, der allerede er gældende for de arealer, der er
omfattede af deklarationen af 6. juli 1916 og kendelserne af 28. april
1948 og 15. februar 1949. For arealerne, der er omfattede af kendelsen
af 7. juni 1972, er der sket den skærpelse, at arealerne fremover ikke
må gødes eller behandles med pesticider.For så vidt angår vandarealet
af Doverkil bemærkes yderligere, at dette areal må betragtes som
søterritorium og som sådant, jfr. ovenfor skal undergives særskilt
fredning efter naturfredningslovens § 60. Arealet er dog ikke udtaget
af fredningskortet.

I overensstemmelse med de foretagne undersøgelser fastsættes bundkoten
for Boddum bæks udløb i Doverkil til -0.40 DNN.

Forsåvidt angår lodsejer nr. 6 Kr. Grud er bestemt, at der ved afdrift
af skoven på den fredede del af matr. nr. 12 a Ydby by, Ydby ikke må
foretages genplantning. Dette sker for at sikre udsynet fra Kløvenhøj
mod Ydby Skjold, samt for at frilægge 3 hulveje, der fører ned til det
gamle udskibningssted. Fredskovspligten for arealet har Skov- og
Naturstyrelsen, Skovdyrkningskontoret, ved skrivelse a: 21. decewber
1987 meddelt, at man er villig til at ophæve af hensyn til fredningen
på nærmere i skrivelsen anførte vilkår. For lodsejer nr. 9, A/S Dover
plantage, må højden af bevoksningen på den sydlige lod af matr. nr. 15 e
Ydby by, Ydby, fremover ikke overstige 2 meter.

Med lodsejer nr. 18, Lars Tjener, er der under besigtigelsen den 18.
august 1986 truffet aftale om, at bevoksningen på den sydøstlige skrå-
ning på matr. nr. 28 a Boddum by, Boddum fjernes fra bunden og ca. 15
m op, idet den nærmere udførelse af arbejdet og afgrænsningen aftales
med lodsejeren, således at bevoksningen indtil 10-20 m fra skræntens
underkant og bedømt ud fra de landskabelige forhold skal ryddes.

For lodsejer nr. 31, Martin Jensen Dige, skal betydende arealer af
matr. nr. 20 a Boddum by, Boddum udgå af omdrift og en trægruppe midt
på den fredede del af matr. nummeret må ikke genplantes efter afdrift.

Lodsejer nr. 50, Werner Dybdahl Thomsen. Det af taltes under besigtigel-
sen den 18. august 1986, at skrænten ryddes for træer m.v. under hen-
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syntagen til udsigten fra Kløvenhøj til Ydby Skjold. Iøvrigt erstattes
den eksisterende nåletræsbeplantning i området ved omdriftsalder med eg.

Ophævelse af ældre fredninger.

Deklaration af 6. juli 1916 om fredning af Ydby Skjold, samt overfred-
ningsnævnskendelser af 28. april 1948 angående fredning af et bakkea-
real ved Skibsted fjord, 15. februar 1949 om fredning af Brokær og 00-
verkil og 7. juni 1972 vedrørende fredning af bakkearealer i Oover by,
Ydby aflyses ved tinglysning af nærværende kendelse.

Afgørelse om erstatning.

Der er af lodsejerne fremsat erstatningkrav. Planteavlskonsulent
Erland Kramer har fremsat krav på vegne af lodsejer nr. 2-4, 6-8,
11-13, 21, 23, 24, 27, 29,35,37-40, 42, 43, 48 og 50 og advokat
N.O. Lyngs, Hurup, har fremsat krav på vegne af lodsejerne 18 og
32. Herudover har enkel~e lodsejere selv fremsendt erstatningskrav.
Kravene er temmelig specificerede uden at der umiddelbart kan an-
føres generelle retsningslinier, hvorfor der vedrørende kravene
henvises til de enkelte bilag.

Fredningsnævnet har ved erstatningsfastsættelsen, i overensstem-
melse med tidligere anførte, ikke ment, at arealerne omfattede af
deklarationen af 6. juli 1916 og kendelserne af 28. april 1948 og
15. februar 1949 er blevet undergivet skærpede vilkår i forhold
til tidligere, hvorfor der ikke ydes nogen erstatning for frednin-
gen af disse arealer. De arealer, der er omfattede af kendelsen af
7. juni 1972 er ved nærværende blevet omfattede af et gødsknings-
forbud; for dette ydes der for det pågældende areal en erstatning
på 2.000,00 kr/ha., et tilsvarende beløb ydes i tillæg f.s.v. angår
det nyfredede græsningsareal tilhørende lodsejer nr. 24. For de
nyfredede arealer beregnes en normalerstatning på 1.000,00 kr./ha,
dog for arealer omfattede af naturfredningslovens § 46 eller § 47 a
alene 500,00 kr/ha .



• For arealer omfattede af naturfredningslovens §§ 43-43 b ydes
ingen erstatning.

For arealer i område I, der fremover skal udgå af omdrift, og
enkelte dermed helt ligestillede græsarealer, som ikke længere
må gødes, ydes der en erstatning på 10.000,00 kr/ha. Omdrifts-
arealerne i område II ændres ikke.

For fredskovararealet, tilhørende lodsejer 6, som ved omdrifts-
alder ikke må genplantes, men fremover skal henligge som græs
og lyng, ydes der en erstatning på 10.000 kr/ha.

For pyntegrøntarealet tilhørende lodsejer 32 beregnes erstatningen
ligeledes til 10.000,00 kr/ha.

Hvis erstatningen vedrørende et løbenummer herefter bliver mindre
end 1.000,00 kr. forhøjes erstatningen t~l dette beløb.

De tilkendte erstatningsbeløb forrentes fra denne kendeIses dato
med en årlig rente i overensstemmelse med naturfredningslovens §

19, stk. 4.

Ved erstatningsberegningen er anvendt arealberegninger udfærdiget
af Viborg amtskommune, fredningskontoret, samt bilag 2 (Arealan-
vendeIse pr. august 1986).

Thi bestemmes

De på vedhæftede kort (bilag 1) angivne arealer af størrelse og
matrikulær betegnelse, som angivet på vedhæftede lodsejerforteg-
neIse, fredes i overensstemmelse med det anførte, jfr. tillige bi-
lag 3.



I erstatning herfor udbetales 226.700,00 kr., der fordeles blandt
lodsejerne som angivet på lodsejerfortegnelsen.

Vigge ?oulse:--: Johan jvJ1Kkelsen
formand

e
e
e
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AREAL- OG LODSEJERLISTE

Sag: Doverkil. Brokær. Ydby Skjold og Boddum Bakker

heraf omfattet af naturfredningslovens §43
bygge- og beskytte1ses1inier (ca.ha) vådområde

lb.nr. ejernavn matr.nr. Ønskes fredet §46, 47a og 53 547-1 og 47b §43a og 43b tidligere ny ersta1ning
postadresse ejerlav ea.ha antal strand, sø/å og skov og kirke- heder og fredet fredet

lodder fortidsminder omgivelser strandenge ha

L Udgået
- ---- - -- ~- ------- - -- --- --

2. Kristian Bisgaard .ie1 af l~ 5.4 l 3.6 0.7 1.8 Ofn.k.
Korshøjvej l .>over by, Ydby 15.2.49 og 10.6('0
7760 Hurup Thy ')g frn.k. 7.6. 2

,ie1 af S! smst. ~ 1 l,S 0,9 do.do.
8,0 O

3. Jens Chr. Vangs- del af 7! 5.6 l 2,8 0,0 3.5 ofn.k. 2.7
gaard 15.2.49
Kllsgårdvej 14 3S og 3.3 l 2,6 2,6 do. 0,9 23.5('0
7760 Hurup Thy 14!! smst. ~ 1 alt QJ.

9,0 --- 3.7
4. Jan Blander Mik-

kelsen
Kllsgårdsvej 10
7760 Hurup Thy og 1.500
Knud Blander del af 6b 1,1 2 0,6 0,2 1,0 do.
Mikkelsen
Kllsg11rdvej 12 del af 9 og 1.4 2 0,6 0.4 1.3 do.
7760 Hurup Thy del af l3~ smst. U 1 0,7 0,5 1.4 do.

4.0 - --- -- - -- --- - -- 0.5 --
5. Karl B.P.Jensen del af 4!!!og 2.6 1 0.1 2.1 1.6 do. 1.0 9.100

KorshØjvej 5 del af 18! smst. ~ l 0.3 0,3 alt do. --
7760 Hurup Thy Id h.Q
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heraf omfattet af naturfredningslovens §43
bygge- og beskyttelseslinier (ea.ha) vådområde

lb.nr. ejernavn matr.nr. Ønskes fredet §46. 47a og 53 547-1 og 47b §43a og 43b tidhgere ny erstatning
postadresse ejerlav ea.ha antal strand. sø/å og skov og kirke- heder og fredet fredet

lodder fortidsminder omgivelser strandenge ha

6. Kristian Grud 4k 0.4 l 0.1 alt ofn.k.
Ginnerupvej 2 Dover by. Ydby 15.2.49
7760 Hurup Thy og del af 12! ~ 2 3.8 0.9 1.6 ofn.k. ~ 38.000

Ydby by. Ydby ~ 28.4.48 ~
- ---- ---- -- ------ --- --- --- '------ - -- --- ----

7. Christian 1. del af 4!;! U l 2.3 alt ofn.k. ~
Thomsen Dover by. Ydby 15.2.49 1.000
Doveroddevej 4
7760 Hurup Thy

8. K.F.U.M.-Spejder- 3! smst. ~ l 1.4 alt do. Q

nes Thydivision
v/BjØrn Devantier 1.'100
Gyvelvænget 13
7755 Bedsted Thy

9. A/S Dover Plantage del af le 0.8 3 alt 0.8
v/Th.Claudi Westh 19~ 1.3 l 1.2 0.9 do. 0.4
Klostermarken 12 27 og 3.9 l 3.3 2.7 do. 1.2
8800 Viborg del af 30a smst. 0.8 l 0.1 0.7 alt do. O

.amt del af ll!!! 0.1 l alt 0.1 9.1)00
idby by. Ydby
del af 25~ 0.6 l 0.1 0.5 alt 0.6
L7d 1.3 l 0.7 0.6 1.2 ofn.k. 1.0

28.4.48
ge 13.2 l 13.2 do.
16e og 3.2 l 2.7 0.5 alt do.
L5~ smst. ~ 3 3.8 1.2 3.2 do. --

30.2 4.1
10. Eva O. Thomasen del af 31 Q.:1 l 0.3 0.2 do. ~

Kilsg!rdvej l Dover by. Ydby
7760 Hurup Thy 1.000



• ••• - • •
heraf omfattet af naturfredningslovens §43
bygge- og beskyttelseslinier (ea.ha) vådområde

lb.nr. ejernavn matr.nr. ønskes fredet §46. 47a og 53 §47-1 og 47b §43a og 43b tidligere ny erstctning
postadresse ejerlav ea.ha antal strand. sø/å og skov og kirke- heder og fredet fredet

lodder fortidsminder omgivelser strandenge ha

ll. Peter Smed del af 14! smst. 0.4 1 0.3 0.3 do. Q.:...!
oddesundvej 221 1.000
7760 Hurup Thy

--
12. Klaus Groos øgen- 51 smst. ~ l 7.2 6.5 do. ~

i

dahl IFjordvænget 5 10.100
7620 Lemvig

13. Jens Jensen Yde del af 6a 0.2 1 alt alt ofn.k.
Korshøjvej 2 Dover by. Ydby 15.2.49 1.000
7760 Hurup Thy del af 20~ smst. hl l 0.6 0.7 alt do.

1.5 O

14. udgået

15. Karl Sloth del af 16S smst. 0.4 l 0.2 0.2 alt do. Q
BrendgArdvej 14 1.000
7760 Hurup Thy

-------
16. Karen. Jens. Egon del af 8! ~ 3 4.1 0.5 1.3 do. og Q2

og Carl Aage Han- Boddum by. Boddum ofn.k. 1.000
sen. K1øvenhøjvej 28.4.48
20. 7760 Hurup Thy

17. Marius Mardal del af 9a smst. M l alt alt do. Q
Doveroddevej 16 1.000
7760 Hurup Thy

----- -._---- ----- --- -----
lB. Ida og Lars øster- del af 6a 0.5 l alt alt do.

gaard Tjener del af 7e 2.9 l 1.9 1.0 do.
Kløvenhøjvej 16 7e og 3.0 l 2.8 0.8 do.
7760 Hurup Thy del af 28a 17.3 2 10.8 1.7 10.4 do.

smsL 23.7 Q 1.000
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heraf omfattet af naturfredningslovens §43
bygge- og beskyttelseslinier (ea.hal vådområde

lb.nr. ejernavn matr.nr. ønskes fredet §46, 47a og 53 §47-l og 47b §43a og 43b tidligere ny erstatning
postadresse ejerlav "'a.ha antal strand, sø/å og skov og kirke- heder og fredet fredet

lodder fortidsminder omgivelser strandenge ha

19. Kirsten Jensen del af 42 0,2 l alt alt ofn.k.
GravenhØjvej 8 og 15.2.49
7760 Hurup Thy l8h smst. Q..:1. l alt alt do. 1.)00

O 9 O

20. Ivar Bjerregaard del af 44! og 0,3 l alt alt do.
Thomsen del af 29a Slllst. ~ 1 0,1 0,3 alt do.
Gravenhøjvej 18 ~ 2 1 .•)00
7760 Hurup Thy

21. Bent Bjerregaard del af lO! smst. ~ 1 alt alt do. 2 1. )00
Gravenhøjvej 16
7760 Hurup Thy

22. Per Aggerholm del af l7! !2 2 5.5 0.2 5.8 do. Q

Tholllsen Boddulllby. BoddulIl ofn.k.
Gravenhøjvej 10 28.4.48 l. )00
7760 Hurup Thy

23. Erik Pedersen del af 10~ og 0,4 l alt alt ofn.k.
Gravenhøjvej 20 15.2.49
7760 Hurup Thy del af 22a smst. Q.:..! 1 0.3 0.1 alt do. 1. )00

0,8 O

24. Henning Røjkjær del af 2~ og 2,1 2 0.7 1,4 alt do. og 1.1
Præstevej 3 ofn.k.
7760 Hurup Thy 28.4.48 3.600

del af 2!! smst. 0.3 1 Q.,.l

2,4 1.4
25. Inge Bras Hansen del af 282 smst. .Q.2 1 alt alt ofn.k. Q

Sarpsborgvej 40 15.2.49 1.000
7600 Struer
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heraf omfattet af naturfredningslovens §43
bygge- og beskyttelseslinier (ea.ha) vådområde

lb.nr. ejernavn matr.nr. Ønskes fredet §46. 47a og 53 §47-1 og 47b §43a og 43b tidligere ny ersta'.ning

postadresse ejerlav ea.ha antal strand. sø/å og skov og kirke- heder og fredet fredet
lodder fortidsminder omgivelser strandenge ha

26. Niels Peter RUs del af 20~ smst. 0.6 l alt alt do. ~
Landevejen 2
Heltborg. og 1.000
Mogens Riis
Boddum Bisgård-
vej 6
7760 Hurup Thy

27. Holger Krabbe del af 5! smst. 0.7 l alt alt do. ~
Gravenh91jvej 26
7760 Hurup Thy 1.(;00

28. Jens Christian K. del af 11 smst. 0.8 l alt alt do. Q
Eliassen
Gravenh91jvej 32 1.( 00
7760 Hurup Thy

29. Lars Kristian Ag- liel af 5~ og 0.5 l 0.5 0.0 alt do.
gerholm del af 19! smst. 2.2 l alt alt do.
Gravenhøjvej 22 1.('00
7760 Hurup Thy h.Q !

Q

30. Kristian Korsgaard del af Zla SIDSt. ~ l alt ! alt do. Q
Kalla.andavej 4 1.000
7760 Hurup Thy

- ---- ----- ---
31. Martin Jensen Dige del af 20! 7.5 l 1.2 0.9 0.9 7.5

Kl91venh91jvej 15 Boddum by. Boddum 53.hOO
7760 Hurup Thy del af 20~ SIDSt. h.! 2 0,7 ofn.k. ~

8.6 28.4.48 7,9-- ---- ----
32. Svend Jensen-Bal.- del af 40~ smst. b2 l 0,1 0,41 .L.2.

by, Ash91jgade 50 15.( 00
7760 Hurup Thy



e e-. - e e
heraf omfattet af naturfrednir.gslovens §43
bygge- og beskyttelseslinier lea.ha} vådområde

lb.nr. ejernavn :natr.nr. ønskes fredet §46. 47a og 53 547-1 og 47b §43a og 43b tidligere ny ersta ning
postadresse ejerlav ea.ha antal strand. sø/! og skov og kirke- heder og fredet fredet

lodder fortidsminder omgivelser strandenge ha

33. Laurits SkinhØj del af I5! 0.7 l 0.1 alt ofn.k.
Hansen og 15.2.49
Kallesandevej 2 iel af l6!! smst. ~ 1 0.4 0.1 alt do. 1.000
7760 Hurup Thy 1.3 O- ------

34. Irene Vestergaard del af 40!! smst. ~ 1 0.0 alt do. Q
Hangaard 1.('00
Præstevej 2
7760 Hurup Thy

35. Poul Ulrich Riis del af 7!! og 1,0 2 0.0 alt do.
Fuglebækvej 3 del af 12!! smst. 0.7 1 0.0 alt do. 1.0::>0
7760 Hurup Thy hl ~ Q

36. ole Rask Kappel del af l3!! smst. 0.6 1 alt do. Q
BurhØjglrdvej 1 1.(00
7760 Hurup Thy

37. Evald Johannes 23!! 0.5 1 alt do.
Eliassen del af 25!! og 0.3 1 alt do.
Doveroddevej 21 26~ smst. Q..2 1 alt do. 1.(100
7760 Hurup Thy !d Q

38. Niels SkinhØj del af 2,! smst. ~ 1 5.4 ~
Hansen 2.< 00
Præstevej l
7760 Hurup Thy

- -

39. Laurits Jensen clel af 14!! og 0.7 1 alt do.
Dam, BurhØjglrd- clel af 24~ smst. Q.:..! l alt do.
vej 6
7760 Hurup Thy hl Q 1.(00



• .- . - • e
heraf omfattet af naturfredningslovens §43
bygge- og beskyttelseslinier (ea.ha) vådområde

lb.nr. ejernavn matr.nr. Ønskes fredet §46, 47a og 53 §47-1 og 47b §43a og 43b tidligere ny erstatning
postadresse ejerlav ea.ha antal strand, sø/å og skov og kirke·· heder og fredet fredet

lodder fortidsminder omgivelser strandenge ha

40. Poul Jørgensen del af 27~ 2.:1 l alt otn.k. Q
Boddum Bisglrd- Boddum by, Bod- 15.2.49
vej 5 dum 1. )00
7760 Hurup Thy

-
4l. Hanne Borre Ander del af 36~ smst. ~ l alt do. Q

sen, Boddum Bis-
glrdvej 4 1.,)00

7760 Hurup Thy
- ------

42. Mogens Riis del af 35~ smst. ~ 1 alt do. Q
Boddum Bisgård-
vej 6 1.1)00
7760 Hurup Thy

----- ----- --
43. Hans Christian del af 2~ smst. 1.:1 l 2,6 3,9 do. ~

Tolsgasrd 15.l,OO

Præstevej 5
7760 Hurup Thy

.... Barbara D. Hove del af 21 emst. !.<.! 1 4,4 alt do. 12
Doveroddevej 8
7760 Hurup Thy 1.000

-. o_o -- ---_o
45. UdgAet

0_- -
46. Udgået

0_- ---
47. Viggo Kallerup 17! 0,8 1 alt alt otn.k.

Kammergårdsvej 13 Ydby by, Ydby og 28.4.46
7760 Hurup Thy 45= emst. ~ l alt alt do.

!.:..! ~ 1.(100

I



e e •• e • e
heraf omfattet af naturfredningslovens §43
bygge- og beskyttelseslinier (ea.ha) vådområde

lb.nr. ejernavn matr.nr. ønskes fredet §46. 47a og 53 §47-1 og 47b §43a og 43b tidligere ny erst"tning
postadresse ejerlav ea.ha antal strand. sØ/å og skov og kirke- heder og fredet fredet

lodder fortidsminder omgivelser strandenge ha

48. Henning Hauerberg 18~ smst. 0.8 1 0.1 0.8 alt do. Q

Plovmarksvej 8 1.000

Skyum
7752 Snedsted

--- ---- --- - -- - - - - -- ------ ---

49. Jens Nielsen del af 16a smst. ~ 1 2.4 0.1 0.8 do. Q

KalllmergArdsvej 9 1.000

7760 Hurup Thy
- -- - - ---- ---- - ----- I-- ---

50. Werner Dybdah1 del af 39.!! ~ 1 5.6 4.1 do. Q 1.000

Thomsen Boddum by, Bod-
KløvenhØjvej 17 dUIll
7760 Hurup Thy

51. udgået

la1t ea. 166 ha. 226.700
=11:1==-=_.::1:==
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 07729.00

Dispensationer i perioden: 24-01-1996 - 09-08-2006
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'M'odtaget f
Skov- og Nalurstyrelsen

ll21 J 00

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amts nordlige fredningskreds.

x
Den 24. januar 1996 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde
i Sdr. Resen.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og det amts-
rådsvalgte medlem Aage Koch-Jensen, Tindbæk.

Der foretages:
Sag nr. VaF 1/96

Ansøgning om tilladelse til opstilling af læskur for kreaturer
på matr. nr. 2 e, Boddum by, Boddum, omfattet af F.N.K. af 13.
december 1989 vedrørende Doverkil og Ydby Skjold.

Der fremlagdes:

l. Skrivelse af 4. januar 1996 fra Viborg amt, Naturforvaltnings-
kontoret, med bilag.

Sagen har telefonisk været drøftet med det kommunalvalgte medlem
Eigil Pedersen, Hurup.

Fredningsnævnet meddelte herefter tilladelse i henhold til na-
turbeskyttelseslovens § 50, stk. l, til opstilling af læskuret som
ansøgt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år ef-
ter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på
hinanden følgende år.

Miljø- og Energiministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN 1996 - '.:L\\ I\~-c co:t
Akt. nr.



Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 ind-
bringes for Naturklagenævnet af blandt andet den, der har
begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeIse af kla-
gen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.

En tIlladelse må Ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage Iværksat, må tIlladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-
retholdes af Naturklagenævnet.

sluttet.

formand.



Modtaget 1
Skov- og Naturstyrelsen

~ 2 OKT. 1997 Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 15 oktober 1997 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 27/97

e\ Ansøgning om adgang til inddragning af områderne nord for Kløvenhøj som ekskur-
sionsområde for biologistuderende ved Aarhus universitet. Området er omfattet af O.F.N.K.
af 12.06.91 om fredning af området mellem Doverkil og Ydby Skjold.

Der fremlagdes'

l Skrivelse af 7 oktober 1997 fra Mdeling for Botanisk Økologi, med bilag.

Sagen har telefonisk været drøftet med det amtsrådsvalgte medlem Aage Koch-Jensen, Tindbæk, og
det kommunalvalgte medlem Eigil Pedersen, Hurup.

Fredningsnævnet meddelte herefter tilladelse til at inddrage områderne nord for Kløvenhøj som
ekskursionsområde som ansøgt.

Mgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
- andet den, der har begæret fredningsnævnet s afgørelse, og forskellige myndigheder ..,

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger
for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet

Sagen sluttet
Mødet hævet. .

I' r \

1.\ _). ~. ,ij \ \\
\&hJ~'-tuhd':

\formand
UdskrifterlS rigtighed bekræftes.
Frednitlgsll~'Vl,et for Viborg amt, dp~
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REG. Nit i11~.eo·

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 29 oktober 1997 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og medlemmerne, amtsrådsvalgte medlem
Aage Koch-Jensen, Bjerringbro, og det kornmunalvalgte medlem Eigil Pedersen, Hurup.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 30/97

Ansøgning om tilladelse til foretaget gravning i sandgrav på matr. nr. 28 a Boddum by,
Boddum, omfattet af O.F.N.K. af 12. juni 1991 vedrørende Doverkil og Ydby Skjold.

Der fremlagdes:

1 Skrivelse af9. oktober 1997 fra Lars 0stergaard Tjener.

2. Kopi af skrivelse af 9. oktober 1997 fra Viborg amt til Lars 0stergaard Tjener.

For Viborg amt, Naturforvaltningskontoret, mødte Kim Stadsvold.

For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen for Sydthy kommune, mødte Kragh Møller.

Lodsejeren, Lars 0stergaard Tjener, var mødt.

Affredningsbestemmelserne fremgår blandt andet at der ikke må foretages terrænændringer.

Der foretoges besigtigelse

Lars østergaard Tjener oplyste, at han i foråret 1997 har hentet 20 læs sand/grus fra stedet. Han
troede, at han havde lov til det og henviste til en fredning fra 1948, der giver tilladelse hertil. Han
vidste ikke, at den fredning var blevet ophævet af den nugældende fredning.

Kim Stadsvold, Naturforvaltningskontoret, udtalte, at det gravede hul vil falde sammen og gro til i
løbet af S år

Sagen drøftedes.



')

Fredningsnævnet udtalte enstemmigt, at den foretagne gravning er i strid med fredningen og
pointerede kraftigt, at der i fremtiden ikke må ske yderligere afgravning eller anden terrænændring.
Retablering af området overlades til naturen.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger
for videresendeise afklagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klagebereuigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes af Naturklagenævnet .

•
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Sk Modtaget i
ov- Ocr "F\!"t

I1rstyrelsen

1~ AUG. 2006
Udskrift

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet

for Viborg amt

Den 09. august 2006 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 31/2006

Ansøgning om anlæggelse af sti på Ydby Skjold. Matr.nr. 9E, Ydby By, Ydby •• Der fremlagdes:

1. Brev af 11.07.2006 fra Viborg Amt.

Det fremgår af ansøgningen, at der udgraves en 15 cm dyb og 1,5 m bred vejkasse, der ved arbejdet
genopfyldes og med stenmel ikke vil stikke ud i landskabet. Med bemærkning, at behovet for
arkæologiske undersøgelser allerede er under vurdering, findes sagen herefter at være af
underordnet betydning i forhold til fredningens formål, hvorfor formanden, jf forretningsordenens
§ 9, stk. 4, meddeler tilladelse til etablering af stien.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

•
Mgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder .

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeIse af klagen til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis De rar helt eller delvis medhold i Deres klage.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

http://www.nkn.dk.


••

Sagen sluttet.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 9968 8461 
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   

 
Thisted Kommune. 

 
Den 14. februar 2017 

 

FN-NJN-56-2017: Gødskning ved Doverkil. 

 

Fredningsnævnet har den 11. oktober 2016 fra Thisted Kommune modtaget ansøgning om tilladelse 

til at gødske på matr.nr. 3q og 19b Doverby, Ydby, beliggende Kilsgårdvej 12, 7760 Hurup. 

Ansøgningen er indsendt af ejeren Søren Vangsgaard. 

 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen 

for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

 

Sagens baggrund. 

 

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 12. juni 1991 om fredning af arealer 

ved Doverkil, Ydby Skjold og Boddum Bakker, der har til formål at beskytte det naturlige dyre- og 

planteliv nord for Kløvenhøjvej og af landskabelige grunde sikre disse arealer fastholdt som eller 

gendannet til et åbent ådalslandskab med skrænterne i vedvarende græs, samt at sikre store dele af 

arealerne syd for Kløvenhøjvej fastholdt eller gendannet til åbne utilplantede græsnings- og 

hedestrækninger med adgangsret for offentligheden og til beskyttelse af de kulturhistoriske, 

geologiske og botaniske interesser, som er knyttet til disse arealer, samt at sikre udsigterne fra Ydby 

Skjold og Kløvenhøj.  

 

Fredningen har blandt andet bestemmelser om, at der ikke må anvendes kemiske 

bekæmpelsesmidler, og på arealerne nord for Kløvenhøjvej må der ikke gødskes. Forbuddet mod 

gødskning gælder dog ikke for de arealer, der er vist på fredningskortet med signatur ” gødskning 

tilladt” 

 

Thisted Kommune har vedrørende det udpegede gødskningsareal oplyst, at det areal, der på 

fredningskortet (side 50) er anført som ”Gødskning tilladt” på matrikel 3q og 19b (tidligere 3q, 19b 

og 27) Dover By, Ydby, i dag er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Dele af arealet har 

karakter af krat og hælder ned mod Boddum bæk.  

 

Det er Thisted Kommunes vurdering, at det udpegede område ikke er egnet til gødskning, idet der 

kan henvises til de administrative bindinger i naturbeskyttelsesloven og områdets fysiske 

fremtræden som delvist kratbevokset med hældning ned mod moseområdet omkring Boddum Bæk.  

 

Thisted Kommune har yderligere bemærket, at det ansøgte areal ligger længere væk fra det sårbare 

moseområde omkring Boddum Bæk, end det areal der i fredningen er udpeget til gødskningsareal  

 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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på matrikel 3q og 19b Dover By, Ydby. Hældningen ned mod moseområdet er svagere på det 

ansøgte areal end på det i fredningen udpegede areal.  

 

Thisted kommune har endelig bemærket, at det ansøgte areal ifølge ansøgningen har været gødsket i 

årevis og at arealets fysiske fremtræden også har karakter af dette i forhold til plantedækket. I 

forbindelse med anden besigtigelse var Thisted Kommune på arealerne d. 18.07.2016 og så tydeligt, 

at arealet som ønskes gødsket er en græsmark, hvorpå der blev taget slæt. Vegetationen er 

domineret af kulturgræsser, og en eventuel dispensation fra fredningen vurderes ikke at ville ændre 

på vegetationen. 

 

Ansøgeren har medsendt nedenstående kortbilag og anført, at på den vestlige ende, dvs. 

græsarealerne, der ikke er skraverede (beskyttet § 3 natur), af matr. nre. 2q og 19b, Dover By, Ydby 

anmodes der om dispensation fra fredning, så det tillades at gøde disse. Driften af græsarealerne har 

i årevis omfattet gødskning og slet af græs. Det område, der ifølge fredningen må gødes er i dag 

beskyttet natur. Af hensyn til både driften og naturen anmodes derfor om dispensation fra 

fredningen. 

 

 

 

 

 
Sagens behandling 
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Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 8. februar 2017. I 

besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt 

udpegede medlem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Esben Oddershede. For 

Thisted Kommune mødte Klavs Bærent Iversen og Jeppe Pilgaard. For Danmarks 

Naturfredningsforening mødte Ib Nord Nielsen. Ejeren Søren Vangsgaard var mødt. 

 

Søren Vangsgaard bemærkede, at han lader de omhandlede arealer afgræsse, ligesom han hvert år 

tager høslæt. Der er tale om en meget ringe mængde gødning, som gives i begyndelsen af sæsonen 

for at få græsset til at gro. Han er mest tilbøjelig til at tro, at der i forbindelse med fredningen er 

foretaget en fejlagtig markering på fredningskortet af, hvor gødskning er tilladt.   

 

Klavs Bærent Iversen og Jeppe Pilgaard bemærkede, at Thisted Kommune kunne anbefale det 

ansøgte 

 

Ib Nord Nielsen bemærkede, at Danmarks Naturfredningsforening ikke har indvendinger imod det 

ansøgte. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

Fredning af arealer ved Doverkil, Ydby Skjold og Boddum Bakker betyder at projektet kræver 

fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter 

fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det 

ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig 

forstyrrelse af arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, 

stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det 

naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de 

plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.  

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet skal herved under hensyn til formålet med gødskningen og de nærmere 

omstændigheder i relation til fredningen og dennes indhold meddele dispensation til det ansøgte, jf. 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 

uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 

altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 

Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 

udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 

hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
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 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 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. 

 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med 

virkning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.  

 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 

ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 

overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 

Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 

afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er 

medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 

forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 

forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 

tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 

afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

Med venlig hilsen 
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Niels Bjerre 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Tage Leegaard, 

2. Esben Oddershede, 

3. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, 

4. Thisted Kommune, att. Klavs Bærent Iversen, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Ib Nord Nielsen, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Jan S. Kristensen, 

9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund. 

10. Søren Vangsgaard. 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Thisted Kommune

Den 13.juni 2020

FN-NJN-22-2020: Hydrologiske tiltag ved Dover Kil, Ydby Skjold og Boddum bakker.

Fredningsnævnet har den 27. april 2020 fra Thisted Kommune modtaget ansøgning om tilladelse til 
etablering af en grøft på matr.nr. 3q Dover By, Ydby, etablering af 2 grøblerender på matr.nr. 3r og 
19b Dover By, Ydby, grødeskæring på en strækning i Boddum Bæk, samt etablering af krea-
tursti/kreaturpassage på matr.nr. 19b Dover By, Ydby, der tilhører Søren Vangsgaard, KFUM Spej-
derne v / Kasserer Carsten Pedersen og Christian Ivar Thomsen,

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation til det ansøgte. Begrundel-
sen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 12. juni 1991 om fredning af arealer 
ved Doverkil, Ydby Skjold og Boddum Bakker, der har til formål at beskytte det naturlige dyre- og 
planteliv på arealerne nord for Kløvenhøjvej og af landskabelige grunde at sikre disse arealer fast-
holdt som eller gendannet til et åbent ådalslandskab med skrænterne i vedvarende græs. Formålet er 
endvidere at sikre store dele af arealerne syd for Kløvenhøjvej fastholdt eller gendannet til åbne 
utilplantede græsnings og hedestrækninger med adgangsret for offentligheden og til beskyttelse af 
de kulturhistoriske, geologiske og botaniske interesser, som er knyttet til disse arealer, samt for at 
sikre udsigterne fra Ydby Skjold og Kløvenhøj.

Fredningen har bestemmelser om, at der ikke må jordbehandles, og at der ikke må foretages terræ-
nændringer.

Thisted Kommune har oplyst, at det ansøgte er en del af et EU-projekt, hvis overordnede formål er 
at opnå og sikre gunstig bevaringsstatus for bl.a. rigkær og kildevæld. Lodsejer har i mange år ladet 
området afgræsse med kreaturer og Thisted Kommune har de seneste 10 år foretaget supplerende 
årlig slåning af tagrør på mosearealerne. Et rådgivningsfirma har foretaget undersøgelser og har 
herunder konkluderet, at der i området forekommer en meget stor grundvandsudstrømning, og at 
eksisterende rigkær og kildevæld næppe mangler tilførsel af grundvand. På grund af det meget flade 
terræn på mosearealerne i dele af Brokær kan overskydende grundvand og regnvand ikke løbe af 
terræn og områderne risikerer at forsumpe. Enkelte områder er allerede forsumpede og meget 
ufremkommelige. De meget sumpede områder gør det umuligt for kreaturer at færdes og tillader 
derfor ikke en optimal pleje. 

Thisted Kommune har ønske om, at:

- (gen)etablere en overfladisk grøft/vandløb ned over den centrale del af matr.nr. 3q Dover 
By, Ydby,

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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- etablere to overfladiske grøblerender – en på matr.nr. 3r Dover By, Ydby og en på matr.nr. 
19b Dover By, Ydby,

- foretage grødeskæring i Boddum Bæk på en ca. 600 meter lang strækning fra den centrale 
del af moseområdet Brokær og ud i Boddum Bæks udløb i Doverkil,

- etablere en kreaturpassage på matr.nr. 19b Dover By, Ydby. 

Thisted Kommune har oplyst, at området er beliggende Natura2000 område 28 - Agger Tange, Nis-
sum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Flere af arealerne, hvorpå der ønskes foretaget hydrologi-
ske tiltag, er kortlagt som habitattypen 7230 Rigkær og 7220 kildevæld. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 10. juni 2020. I besigtigel-
sen deltog det ministerielt udpegede medlem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem 
Esben Oddershede. For Thisted Kommune mødte Mathilde Boesen, Morten Yde og Maria Criado. 
For Danmarks Naturfredningsforening mødte Ib Nord Nielsen. For Dansk Botanisk Forening mødte 
Flemming Thorning-Lund. Søren Vangsgaard var mødt. KFUM Spejderne var mødt ved Carsten 
Pedersen. For Christian Ivar Thomsen mødte Søren Vangsgaard.

Mathilde Boesen henviste til ansøgningen med en beskrivelse af, hvorledes projektet ønskes udført. 
Kreaturstien vil komme til at bestå af træstammer lagt på tværs, suppleret med stabilgrus og jord, 
således at stien vil være hævet ca. 30-40 cm over terræn. Kommunen er opmærksom på, at de en-
kelte tiltag skal udføres med den største forsigtighed. Man har allerede installeret flere vandstands-
loggere for at kunne følge vandstandsændringer under og/eller efter realisering af de enkelte tiltag. 

Der var enighed om, at grødeskæring i Boddum Bæk ikke kræver fredningsnævnets dispensation. 
Det blev nævnt, at der skal indhentes en tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 3. 

Ib Nord Nielsen bemærkede, at Danmarks Naturfredningsforening ser meget positivt på projektet, 
som er med til at sikre en opfyldelse af formålet med fredningen. 

Flemming Thorning-Lund roste projektet som meget velbeskrevet og nævnte, at der er tale om et af 
Nordjyllands fornemste rigkær med en meget rig flora. 

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af arealer ved Dover Kil, Ydby Skjold og Boddum Bakker betyder, at projektet kræver 
fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter 
fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det 
ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig 
forstyrrelse af arter, som området er udpeget for. 

Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte 
ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der 
er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle 
livsstadier. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
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Fredningsnævnet kan på baggrund af sagens oplysninger meddele dispensation til de ønskede tiltag 
i form af etablering af en grøft, 2 grøblerender og en kreatursti, idet det må antages, at de pågælden-
de tiltag vil medvirke til at sikre en god græsningspleje af arealerne og derved sikre og forbedre de 
naturværdier, som er i området. 

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 
altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 
udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 
hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 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.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med 
virkning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 
overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 
Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er 
medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
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forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørel-
sesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bort-
falder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Esben Oddershede,
3. Miljøstyrelsen,
4. Thisted Kommune, att. Mathilde Boesen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Ib Nord Nielsen,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Poul Hald Mortensen,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Nordvest,
12. Søren Vangsgaard,
13. KFUM Spejderne v / Kasserer Carsten Pedersen,
14. Christian Ivar Thomsen.
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